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Seznam zkratek:  
a.s. Akciová společnost 
BSK biologická spotřeba kyslíku 
ČHMU Český hydrometeorologický ústav 
ČOV Čistírna odpadních vod 
ČSN České státní normy 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod
CHSK Chemická spotřeba kyslíku 
IČO Identifikační číslo organizace  
k.ú. Katastrální území 
KES Koeficient ekologické stability 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NL Nebezpečné látky 
NEL Nepolární extrahovatelné látky 
p.č. Parcelní číslo 
B(a)P Benzoapyren 
PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky 
s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
S-OO Skládka - ostatní odpad 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VOC Těkavé organické látky 
ZPF zemědělský půdní fond 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka  
LPF lesní půdní fond  
ZP Životní prostředí  
ZS Dobříš   Zemědělské družstvo Dobříš, a.s. 
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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI  
 
Vlastník a provozovatel zařízení:  
   
1. Obchodní firma  STAVA, spol. s r.o. 
2. IČO    61678481 
    DIČ:    CZ  61678481 
3. Sídlo   Hlavní 125, 252 07 Štěchovice 
   
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
 Oprávněný zástupce   Ing. Marin Ciencala – jednatel 
     Hradišťko pod Medníkem, Hradišťko č.p. 156 
     PSČ 25209 
      Tel. +420 272 739 651 
     Fax. +420 257 741 380  

Mobil. +420 607 556 462 
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ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje  

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.  

 Předmětem posuzovaného záměru je vybudování a provoz zařízení pro výrobu 
betonových směsí (transport betonu) pro zásobování staveb v okolí a pro vlastní potřebu s 
předpokládanou roční výrobní kapacitou v objemu cca 112 000 tun.  

 Na základě porovnání charakteru záměru s přílohou č. 1 zákona č.100/2001 Sb., 
v aktuálním znění naplňuje zmíněný záměr dikci bodu 6.2. kategorie II  - Výroba stavebních 
hmot a výrobků neuvedených v kategorii I s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu 
azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I). 

 Příslušným úřadem pro posuzování možných vlivů záměru na životní prostředí je 
Středočeský kraj.   

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

 Betonárna je uvažována jako dočasná; dle nájemní smlouvy s majitelem pozemku 
z roku 2007 na dobu 10 let. Základní informace o kapacitě, době provozu atd, jsou uvedeny 
v následujícím textu 

 

Předpokládaná denní výroba ……………..cca 570 tun betonových směsí (transport betonu) 

Předpokládaná roční produkce…….……. max.112 000 tun. 

Denní provozní doba     …………………..6,5 hodiny  

Roční provozní doba   …………………….cca 198 dní (mimo zimní měsíce).  

 

B.I.3. Umístění záměru 

 Plocha, kde je záměr navržen, se nachází v areálu Zemědělské společnosti Dobříš, na 
katastrálním území Dobříš (pozemek č.762/7). Zmíněný areál je umístěn v průmyslové zóně, 
která se nachází na jihovýchodním okraji města Dobříš.  Umístění záměru v území je zřejmé i 
následujících obrázků: 
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Obr. 1 – Základní lokalizace  záměru  

 
 

Obr. 2 - Situace širšího území s vyznačením lokalizace záměru 
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Obr. 3 – Areál ZS Dobříš  – letecký snímek 

 
               hranice  areálu 

 
 

Obr. 4 – Detail budoucí plochy záměru -letecký snímek 

 
        Plocha budoucí betonárny  
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Okolní plochy a další pozemky 

 Bezprostřední okolí plochy, na které je záměr navržen, je tvořeno  stavebními objekty 
Zemědělské společnosti Dobříš, a.s. (dále jen ZS Dobříš) resp. subjektů, kterým je tato 
společnost pronajímá.     

 V širším území převažují zemědělsky využívané plochy (zejména východně) doplněné 
lesními porosty a vodními plochami (jižně).Plochy západně od areálu jsou územním plánem 
určeny pro průmyslovou zónu.  

 Nejbližší chráněné objekty (obytná zástavba) jsou od plochy záměru vzdáleny cca   
280 m směrem severovýchodním (ulice Příbramská a v Lipkách) resp. minimálně 380 m 
směrem východním  (několik rodinných domů podél silnice II/119).   

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 Předmětem posuzovaného záměru je využití části stávajícího areálu ZS Dobříš pro 
novou výrobní aktivitu – výrobu betonových směsí (transportních betonů) v objemu cca         
112 000 tun/rok.   

 Z hlediska výrobní technologie se jedná se o kompletní mobilní celek dodaný 
společností Stetter, typ M 1-TZ, který bude umístěn doprostřed pronajaté plochy s objezdným 
zásobováním kamenivem. Skládky kameniva jsou po obvodu objektu, vlastní přísun do 
betonárky bude zajištěn nakladačem.   

      Investor předpokládá, že záměr bude dopravně napojen na stávající komunikační síť přes 
ulici Anenskou na ulici Příbramskou, která je hlavní spojovací komunikací na rychlostní 
komunikaci R4 Praha - Strakonice.  

 Jednotlivé objekty v areálu ZS Dobříš jsou v současné době pronajímány různým 
subjektům zejména pro skladové účely resp. drobnou výrobu. Žádný obdobný záměr 
charakteru průmyslové výroby není v současné době v areálu provozován. Ke kumulaci vlivů 
souvisejících s výrobou proto nebude docházet.  

 Pokud jde o možné kumulace vlivů ze stávající areálové dopravy a dopravy spojené 
s posuzovaným záměrem, lze je  – s ohledem na její stávající nízkou frekvenci zjištěnou 
osobním průzkumem – označit za zcela nevýznamné.   

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 Stavební společnost STAVA funguje od roku 1995 a v posledních letech významně 
rozšiřuje své aktivity v oblasti výroby hotových betonových směsí.  Jejím hlavním záměrem 
je tuto oblast dále posilovat mj. zvýšením počtu provozovaných mobilních betonáren ve 
Středočeském kraji. Navrhovaná stavba betonárny bude řešit potřeby provozovatele zajistit 
pro své i jinými firmami realizované stavby dle poptávky v daném území.levnější dodávky 
betonové směsi.  

 Důvodem k umístění záměru v této lokalitě je i výhodná dopravní dostupnost i  
relativně vysoký potenciál možných odběratelů a to i přesto, že v Dobříši je již jedna 
betonárna provozována. Výhodou záměru je samozřejmě i jeho umístění mimo souvislou 
obytnou zástavbu, čímž bude eliminováno případné ovlivnění obyvatelstva.   
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 Další územní varianta pro vybudování mobilní betonárny nebyla uvažována s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o změnu užívání již existující a v současné době nevyužívané  části 
areálu, kdy nebudou kladeny zvýšené nároky na životní prostředí. Zároveň nebude nutné 
provádět významné zemní ani stavební práce.   

  Po zhodnocení několika hlavních kritérií (velikost plochy, dopravní přístupnost, téměř 
nulové stavební a zemní práce při realizaci záměru) i z výsledků prohlídek zájmové lokality    
vyplynulo, že na daném místě je možno z technického hlediska navrhovaný záměr bez 
problémů vybudovat.  

      

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
 Základním technologickým zařízením navrhované stavby je mobilní betonárna 
německé firmy Stetter M1-TZ s jmenovitou výrobní  kapacitou  53 m3/hod.  
 
Betonárna bude sestávat z následujících částí:  
 
• nosná ocelová konstrukce betonárny Stetter M1-TZ 
• kompletní talířová míchačka Stetter T 1000 
• dopravník cementu do vlastní betonárny včetně váhy cementu  
• skladovací sila cementu vč. odvzdušňovacího zařízení  
• řadové zásobníky kameniva pro dávkování až čtyř frakcí 
• skipový výtah pro dopravu kameniva vč. váhy kameniva 
• zařízení AIRBAG, sloužící k odvzdušnění míchačky a k zachycení prachových částic 

při dávkování cementu a kameniva skipovým výtahem 
• výsypka betonové směsi  
• řídící velín betonárny (automatický systém s volbou různých programů výroby) 
• recyklační zařízení (jímka) pro likvidaci zbytků betonové směsi 
 
 Vlastní jádro betonárny bude provedeno jako semimobilní, tzn. že jednotlivé části 
betonárny budou dovezeny na stavbu a smontovány na zpevněných plochách 
 
 Cementové hospodářství se bude skládat ze tří zásobníků (sil), každý o objemu cca        
50 m3, postavených na ocelové montované konstrukci. Celková max. zásoba cementu bude 60 
tun. Plnění sil cementem bude probíhat pneumaticky. Jednotlivá zásobní sila budou 
neprodyšně utěsněna proti vnikání vody a vodních par a budou opatřena odvzdušňovacími 
odlučovacími filtry vybavenými mechanickým oklepem (vibrátorem). Úlet prachových částic 
z filtrů bude dle zpracovatelů rozptylové studie (autorizované měření emisí na obdobném 
zařízení) na úrovni  3,5 mg/m3, což je hodnota hluboko pod platnými limity.   
  
 Cement se bude dopravovat ze sil  šnekovými dopravníky do uzavřené elektronické 
váhy cementu (váživost 500 kg), která je umístěna nad míchačkou. Všechny dopravní cesty 
cementu, včetně pneumatické dopravy budou zakrytovány a zatěsněny, tak aby byly 
minimalizovány emise prachových částic do okolí.  
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 Nad vlastní míchačkou bude rovněž umístěna elektronická váha na záměsovou vodu 
(váživost 250 kg), která konstrukčně upravena pro použití kalové vody z recyklačního 
zařízení a dvoukomorová elektronická váha na tekuté přísady. 
 
 Kamenivo bude dováženo nákladními automobily přímo do jednotlivých zásobníků, 
konečná manipulace bude prováděno nakladačem. Přes pneumatické výpustné uzávěry bude  
kamenivo dávkováno do vyvážecího vozíku (skipového výtahu). Přesnost vážení váhy 
kameniva zajišťuje elektronická váha, její přesnost je pravidelně kontrolována. 
. 
 Dávkování komponentů a míchání betonové směsi bude probíhat v automatickém 
režimu, který je řízen mikroprocesorovým řídícím systémem. Zadávání druhu a množství 
vyráběného betonu bude provádět školená obsluha z velínu umístěného vedle betonárny. Celý 
proces a průběh výrobního cyklu bude sledovat obsluha na monitoru provozního počítače.  
 
 Recyklační zařízení (tříkomorová sedimentační jímka) bude zajišťovat likvidaci 
zbytků betonových směsí, které vzniknou při výpachu míchačky. Zbytky budou vytříděny na 
kamenivo a cementový kal. Obě vytříděné složky budou zpětně použity pro výrobu betonové 
směsi. V této recyklační jímce bude zachytávána i srážková voda ze zpevněných ploch v okolí 
zařízení (cca 400 m2) potenciálně kontaminovaných prašnými částicemi.  
 
 

Obr.5  - Betonárna Stetter M1 
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Obr. 6 – Zásobníky vstupních surovin  

 
 
 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Zahájení:  březen 2009 

Dokončení:  duben 2009 

Zahájení provozu: po kolaudaci tj. cca květen  2009 

Ukončení provozu: stavba dočasná, po dobu 10 let tj. cca v roce 2019 (v případě 
prodloužení současné dohody o pronájmu, která vyprší v roce 2017)  

 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Kraj:   Středočeský  

Obec:    Dobříš  

Katastrální území: Dobříš  

č. parcelní:   762/7 (objekt betonárny), 783/6 a 783/8 (příjezdové komunikace)   
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat  
- Městský úřad Dobříš, stavební úřad     

• Rozhodnutí o umístění stavby, resp. stavební povolení 

• Souhlas k provozování zařízení na předúpravu odpadních vod  a vydání provozního 
řádu 

• Kolaudační rozhodnutí  

 

- Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství 

• Souhlas k provozování středního zdroje znečišťování ovzduší 

• Povolení na nakládání  s N odpady 

 
 
B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1. Půda 
 Plánovaná mobilní betonárna bude umístěna v prostoru zpevněné plochy stávajícího 
areálu Zemědělské společnosti Dobříš. Posuzovaný záměr se konkrétně týká parcely č.762/7 
vedené v katastru nemovitostí (k.ú. Dobříš) jako plocha ostatní. Dále budou využívány – pro 
účely příjezdové komunikace – parcely č. 783/6 (rozloha 130 m2, BPEJ 42604)  a 783/8 
(rozloha 310 m2, BPEJ 42604).  

  Oba tyto pozemky jsou dle rozhodnutí OŽP Dobříš č j. MDOB 8292/2008KoK ze dne 
7.4.2008 trvale vyňaty ze zemědělského půdního fondu  

Kromě výše uvedeného si realizace stavby nevyžádá žádný další dočasný ani trvalý 
zábor zemědělské půdy  ani pozemků určených k ochraně lesa (LPF). 

  

B.II.2. Voda  
Potřeba vody pro realizaci stavby 
 Pro realizaci záměru se nepředpokládá významná spotřeba vody, neboť nejsou 
plánovány žádné velké zemní ani stavební úpravy. Mobilní betonárna bude smontována na 
místě z dopravených dílů.    

 

Potřeba vody pro provoz záměru  
 Dle údajů projektanta bude záměr napojen na vodovod pitné vody. Voda bude 
používána jak pro pitné, tak pro technologické účely. Alternativně bude voda pro 
technologické účely získávána z nově vybudovaného hydrogeologického vrtu. Jako 
technologická voda bude využívána i odpadní voda z mytí automixů resp. mísícího zařízení, 
která bude předčištěna v recyklační jímce (viz Ostatní přílohy, příloha č. 3 této dokumentace).  
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Dle projektové dokumentace bude technologická potřeba vody bude dosahovat následujících 
hodnot:    

Maximální vteřinová potřeba ………………………… 1,7 l tj. 0,017 m3/s  

Maximální denní potřeba (6,5 hod) ………………….  39 780 l tj. cca 40 m3/den  

Roční spotřeba technologické vody (198 dní) ……….7,876 mil. l, tj.  7 876 m3 vody/rok     

 

 Skutečná roční potřeba vody čerpané z vodovodu bude nižší s ohledem na skutečnost, 
že do výrobního procesu bude zpětně využívána odpadní voda z mytí mísícího zařízení a 
výplachu automixů resp. zachycená srážková voda z nejbližších ploch.    

 

Potřeba pitné vody  
 Zaměstnanci resp. externí řidiči budou využívat buď stávající sociální zařízení v areálu 
nebo alternativně instalovaný sociální kontejner vybavený sprchou a WC, který bude napojen 
na rozvody pitné vody. Potřeba vody pro sanitární účely bude při celkovém maximálním 
počtu 5 zaměstnanců a denní spotřebě do 120 l/osobu  činit dle Vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb. 
v platném znění celkem 600 l/den tj. 118,8 m3 za rok.   

Celkový maximální roční odběr pitné vody (technologie, sociální účely) tedy 
nepřekročí 8 000 m3.   

 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  
Výstavba 
 Pro stavbu bude použit dovezený kompletní technologický celek, který bude napojen 
na příslušné inženýrské přípojky. Na místě  budou pro usazení do terénu použity běžné 
stavební materiály. S ohledem na tyto skutečnosti nebudou při realizaci záměru vznikat 
významné nároky na energetické a surovinové zdroje.    

Provoz  
Vstupní suroviny  

Pro zajištění provozu betonárny budou dováženy resp. používány následující suroviny:  

•  kamenivo (v potřebných frakcích)  
•  cement   
•  přísady do cementu   

 Dle sdělení investora bude za hodinu vyrobeno maximálně 35 m3 hotové betonové 
směsi. Při předpokládané 6,5-hodinové pracovní době bude denně vyrobeno maximálně     
228 m3 betonu, tj. při hustotě betonu 2 500 kg/m3 cca 570 tun. Z tohoto množství bude 
spotřebovaná voda činit cca 40 tun vody (denní spotřeba vody činí dle údajů projektanta       
40 m3), cement 68,4 tun (0,3 tuny na m3 betonu), přísady do cementu max. 0,01 tuny. 
Zbývající denní spotřebované množství surovin tj. cca 461,5 tun bude tvořit kamenivo o 
různých frakcích.  
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 Na základě výše uvedených údajů a ročního fondu pracovní doby (198 dní) se 
předpokládá následující maximální roční spotřeba vstupních surovin.  

 
• kamenivo       -  91 377 tun 
• cement           -  13 543 tun  
• přísady do cementu  -  1,98 tun 
• voda      -   7 920 tun  

 
Pozn. Jedná se o hodnoty maximální, skutečně vyrobené množství betonu a tím i potřebného množství 
vstupních surovin, lze předpokládat na úrovni 80-90%. Nicméně pro výpočet na straně bezpečnosti 
byly pro výše uvedené výpočty použity hodnoty maximální.  

   

Elektrická energie 
 

Elektrická energie bude v rámci provozu betonárny spotřebovávána zejména pro chod 
zařízení výroby a recyklace betonu, velín, dispečink příp. sociální kontejner. Základní 
technické parametry jsou uvedeny v následujícím textu.  
 
Napájecí rozvod, napájecí soustava : 3+PEN, 3x230/400 V / 50 Hz 
Projektovaný instalovaný příkon : 92 kW 
soudobý příkon   : 65 kW 
roční spotřeba (odhad)  : 90 000 kWh  

 

Tepelná energie 

 Přívod tepla do zařízení nebude budován. Řídicí velín resp. sociální kontejner (sprcha, 
WC) bude vyhříván přímotopy.  

  

Ostatní energie 

 Zařízení neklade nároky na dodávku jiných energií.  

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  
 V průběhu provozu mobilní betonárny (navážení vstupních surovin a odvoz hotové 
betonové směsi) budou využívány stávající komunikace. 

 Dle sdělení projektanta bude záměr dopravně napojen  na ulici Anenskou a následně 
na ulici Příbramskou, která je považována za hlavní spojovací komunikaci mezi městem 
Dobříš a rychlostní komunikací R4.  
 Pokud jde o frekvenci dopravy, při uvažovaných výrobních kapacitách bude 
s provozem záměru  souviset následující rozsah nákladní dopravy:  

 
 dovoz kameniva  
 
- 42 TNA (s nosností 11 tun)/den tj. 84 jízd (příjezd/odjezd) TNA/den 
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Dovoz  přísad do cementu  
 
- max. 1 TNA/týden 
 
odvoz hotových betonových směsí (autodomíchávače)  
 
   max. 16 TNA/den (s kapacitou 15 m3), tj. 32 jízd TNA/den 
 
- dovoz cementu (cisterny) 
 
   max. 3 cisterny (nosnost 23 tun) /den, tj. 6 jízd TNA/den.  

 Nákladní doprava bude provozována pouze 5 dní v týdnu, v denní době, celkem          
9 měsíců v roce, tj. 198 dní za rok. Předpokládá se, že po vyjetí z Anenské bude její 
směrování na ulici Příbramské následující - 95% dopravy směrem jižním, zbývajících 5% 
směrem severním. Následné rozdělení nákladní dopravy směrem na R4 resp. ulici v Lipkách 
bude v poměru 80:20. Při tomto rozložení dopravy budou jednotlivé úseky komunikací po 
zprovoznění záměru zatíženy následující dopravou.  

 
•  ul. Anenská  -    max. 61 TNA/den, tj. 122 jízd TNA/den  
• ul. Příbramská (směrem k ulici V Lipkách ) – 58 TNA/den, tj. 106 jízd TNA/den 
• ul. Příbramská (od ulice V Lipkách směrem na R4) - 46 TNA/den, tj. 92 jízd TNA/den  
• ul. Příbramská (na sever k ulici B.Smetany) - 3 TNA/den, tj. 6 jízd TNA/den 
• ul. V Lipkách -  12 TNA/den, tj. 24 jízd TNA/den 

 
 Osobní doprava spojená s provozem záměru bude zcela zanedbatelná, předpokládá se 
do 10 osobních aut zákazníků resp. zaměstnanců za den, tj. maximálně 20 jízd denně. Její 
rozložení na ulici Příbramské se předpokládá  v poměru 50:50, tj. 10 jízd každým směrem 
s následným rozložením v jižním směrem 80 % směrem k R 4, 20 % na ulici V Lipkách.  

 

B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1. Ovzduší  

Bodové zdroje znečištění ovzduší 

 V období výstavby záměru se nepředpokládá výskyt významných bodových zdrojů 
znečištění ovzduší.  
 Po zahájení činnosti betonárny budou hlavním polutantem tuhé znečišťující látky.  
Podle bodu 3.6. přílohy 1 k Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. patří uvedená technologie o 
projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den do kategorie středních zdrojů znečištění 
ovzduší. Technickou podmínkou provozu je potřeba snižovat a vyloučit v maximální 
dosažitelné míře vnášení TZL do ovzduší. 
 

Jediným bodovým zdrojem budou výstupy z prachových filtrů na cementových 
zásobnících (silech). Dle údajů projektanta budou instalována v rámci betonárny tři sila. 
K emisím tuhých znečišťujících látek bude docházet pouze při jejich pneumatickém plnění 
(oddělování vzduchu z dopravovaného cementu přes vzduchové filtry s automatickým 
očišťováním). Dle autorizovaného měření na identických prachových filtrech dosahuje 
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průměrná koncentrace tuhých znečišťujících látek na výstupu  z identického prachového filtru  
hodnoty 3,3 mg/m3. Emisní tok na jednu cisternu dovezeného cementu  (25 tun) činí dle 
získaných údajů 3,48 g TZL.  Při maximální roční spotřebě cementu  13543 tun dosáhnou 
roční emise TZL z tohoto stacionárního zdroje 0, 541 kg, což je hodnota nevýznamná.   
 

Plošné zdroje znečištění ovzduší 
 V období výstavby záměru se nepředpokládá výskyt ani provoz plošných zdrojů 
znečištění ovzduší.  
 

Pokud jde o vlastní provoz betonárny, při manipulaci s kamenivem, cementem a 
vlastním produktem může docházet k fugitivním emisím tuhých znečišťujících látek. Celý 
prostor betonárny lze tedy z tohoto důvodu označit jako  plošný zdroj emisí.  Při maximální 
hodinové výrobě betonu 35 m3/hod lze očekávat z tohoto plošného zdroje následující 
maximální emise tuhých znečišťujících látek (dle EPA).   
 
Tabulka  1 – Maximální možné emise z plošného zdroje – betonárny  
Zdroj emisí Znečišťující látka  Hmotnostní tok 
  (g/hod)*  (kg/rok)** 
Transfer surovin  PM10 52,2 62,01 
Vážení cementu  PM10 72,8 86,49 
* emisní faktory - zdroj EPA 
** za předpokladu, že vlastní transport písku a náplní bude tvořit 66% skutečné pracovní doby tj. do  6 hod/den a 
že roční fond pracovních dní bude činit 198 dní    
 

 Vlastní těleso betonárny, dopravníky pro transport materiálu i skladovací sila budou 
zakrytovány a utěsněny, čímž bude minimalizovány emise prachových částic k fugitivním 
emisím by tedy při správné technologické kázni nemělo docházet.   

Zásobníky pro sklad kameniva budou v případě dlouhodobě suchého počasí skrápěny 
s cílem zamezit sekundární prašnosti při manipulaci s tímto materiálem.  

 

Liniové zdroje znečištění ovzduší 
 Doprava související s provozem mobilní betonárny (nákladní automobily přivážející 
vstupní suroviny,  autodomíchávače atd.) bude představovat nový liniový zdroj znečištění 
ovzduší (emise výfukových zplodin z provozu vozidel) v zájmovém území. Její frekvence je  
uvedena v kapitole B.II.4. této dokumentace.   

Příspěvek této dopravy  k celkové dopravní zátěži území a z něj vyplývající nárůst emisí 
znečišťujících látek je uveden v následujících tabulkách. Údaje o intenzitě dopravy na 
sledovaných komunikacích se vztahují k 24-hodinové intenzitě dopravy během průměrného 
pracovního dne (s rozdělením na osobní a nákladní automobily). Výpočty výhledové dopravní 
zátěže zájmového území vycházejí z posledního sčítání vozidel v roce 1995 s tím, že 
sledovaná vozidla byla rozdělena do dvou kategorií - na osobní OA (osobní a dodávková 
vozidla) a nákladní NA (nákladní vozidla a autobusy). Pro přepočet na cílový stav (rok 2010) 
byly použity příslušné koeficienty Ředitelství silnic a dálnic pro relevantní kategorie 
komunikací.   
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Tabulka 2 – Dopravní zatížení komunikací přiléhajících k území (rok 2010 bez záměru)    
Komunikace OA NA M Celkem 
Silnice II/119 (V Lipkách – křížení s R4)  665 2173 28 2866 
Příbramská (B.Smetany  - Anenská)  8879 1843 62 10784 
Příbramská (Anenská – V Lipkách) 8879 1843 62 10784 
Příbramská (V Lipkách – Chotobuš v.n.) 5719 1276 40 7035 
V Lipkách  665 2173 28 2866 
Anenská  2 4 2 8 
 
Tabulka 3 – Dopravní zatížení komunikací přiléhajících k území (rok 2010 se záměrem)    
Komunikace OA NA M Celkem 

Silnice II/119 (V Lipkách – křížení s R4)  667 2197 28 2891 

Příbramská (B.Smetany  - Anenská)  8889 1849 62 10800 
Příbramská (Anenská – V Lipkách) 8889 1949 62 10900 
Příbramská (V Lipkách – Chotobuš v.n.) 5727 1368 40 7135 
V Lipkách  667 2197 28 2891 
Anenská  22 126 2 150 

 

 Průměrná roční emisní produkce znečišťujících látek z dopravy bez záměru a 
související s provozem záměru vztažená na metr příslušné komunikace byla pro zmíněné 
komunikace (pro průměrnou rychlost 10 - 50 km/h) a pro rok 2010 vypočtena na základě 
emisních faktorů (metodika MŽP MEFA’02) a je uvedena v následujících tabulkách: 
 Tabulka 4 - Emise znečišťujících látek z dopravy v kg/rok 2010 (bez záměru) 

Komunikace CO NOX NO2 PM 10 Benzen  B(a)P 
Silnice II/119 (V Lipkách – křížení s R4)  1533,1 5195,5 495,0 190,9 8,5 8,4E-05
Příbramská (B.Smetany  - Anenská)  1690,7 3166,8 272,5 332,8 12,6 8,0E-05
Příbramská (Anenská – V Lipkách) 144,9 271,4 23,4 28,5 1,1 6,9E-06
Příbramská (V Lipkách – Chotobuš v.n.) 1704,5 3279,3 284,0 325,9 12,4 8,1E-05
V Lipkách  1678,3 5687,4 541,8 49,1 3,3 9,2E-05
Anenská  1,0 3,1 0,3 0,038 0,002 5,5E-08
 
Tabulka 5 - Emise znečišťujících látek z dopravy  v kg/rok 2010 (se záměrem) 

Komunikace CO NOX NO2 PM 10 Benzen  B(a)P 
Silnice II/119 (V Lipkách – křížení s R4)  1575,6 5327,5 506,3 195,1 8,71 8,6E-05
Příbramská (B.Smetany  - Anenská)  1701,9 3189,1 274,3 116,1 9,69 8,1E-05
Příbramská (Anenská – V Lipkách) 153,3 298,9 25,7 10,8 0,87 7,3E-06
Příbramská (V Lipkách – Chotobuš v.n.) 1830,8 3700,3 320,3 132,9 10,39 8,8E-05
V Lipkách  1724,8 5831,9 554,2 213,5 9,53 9,4E-05
Anenská  12,1 42,3 4,0 1,6 0,07 6,7E-07
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Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že maximální roční emitované množství 
znečišťujících látek uvolňované do ovzduší z jednotlivých úseků komunikací zatížených 
dopravou spojenou se záměrem se bude pohybovat v jednotkách až desítkách kg za rok. 
Takové hodnoty se dají vzhledem k celkovému množství produkovaných emisí a z hlediska 
zátěže ovzduší v zájmovém území (přítomnost významných liniových zdrojů znečišťování 
ovzduší – rychlostní komunikace R4, silnice II/119) považovat za relativně nevýznamné.  

 Přes uvedenou skutečnost  byla pro vyhodnocení potenciálního ovlivnění okolního 
ovzduší zpracovaná v dubnu 2008 rozptylová studie (TESO, s.r.o.), která je samostatnou 
přílohou této dokumentace Výstupy  z této rozptylové studie (viz Textová příloha č.1) jsou 
zapracovány do kapitoly D.I.2. (Vlivy na ovzduší a klima) této Dokumentace.     

 

B.III.2. Odpadní vody 
  Při vlastním provozu betonárny lze očekávat vznik následujících typů 
odpadních vod: 

• splaškové vody (obsluha zařízení) 

• technologické odpadní vody (výplachy z mytí zařízení resp. automixů) 

• zachycené srážkové vody potenciálně kontaminované TZL 

 

Splaškové odpadní vody 

 Pracovníci betonárny budou využívat buď instalovaný sociální kontejner vybavený 
WC a sprchou nebo alternativně sociálního zařízení v areálu ZS Dobříš. Dle sdělení 
projektanta bude kontejner zaústěn do bezodtoké jímky, která bude při jejím zaplnění 
vyvážena na nejbližší ČOV ke zneškodnění. 

Vybudování nového napojení na areálovou splaškovou kanalizaci se nepředpokládá.    

 

Technologické odpadní vody  
 Za technologické odpadní vody lze považovat vody vznikající při mytí zařízení 
mísícího zařízení resp. vymývání automixů (autodomíchávačů). Zmíněné odpadní vody budou 
zachytávány v tříkomorové recyklační jímce o celkovém objemu 56 m3 (první komora 8 m3, 
zbývající dvě po 24 m3) doplněné akumulační jímkou o objemu 2 m3. V této jímce zachycená 
odpadní voda odsedimentuje a použije se zpětně do záměsového betonu nebo pro mytí 
automixů.  

 Do zmíněné jímky  budou svedeny i srážkové vody z nejbližšího okolí betonárny a 
skladů kameniva, tj. vody potenciálně kontaminované tuhými částicemi. Roční  množství 
takto vzniklých odpadních vod  bylo stanoveno výpočtem (viz následující text).  

 
Pozn. Po dobu, kdy bude betonárna mimo provoz (cca 165 dní v roce), bude případná přebytečná 
předčištěná srážková voda vypouštěná horním přepadem z akumulační jímky do  areálové kanalizace 
ZS Dobříš.  
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Výpočet množství srážkových vod svedených do recyklační jímky: 

 a) průměrné dešťové srážky 
Zpevněné plocha s odvodem do jímky  : 400 m2 

Průměrné roční srážky:    800 mm  

Koeficient odtoku:    0,5 

Průměrné množství srážkových vod se stanoví dle následujícího vzorce:  

X = 400*800*0,5/1000 = 160 m3/rok, tj. 0,44 m3/denně  

 

b) přívalový déšť 
Zpevněné plocha s odvodem do jímky  :  400 m2 

Koeficient odtoku:     0,5 

Intenzita 15- minutového deště:   157 l/s/ha 

počet sekund v hodnoceném časovém intervalu  900 s 

Maximální množství srážkových vod se stanoví podle následujícího vzorce:  

X = 0,04*157*0,5*900 =  2,83 m3 

 Kapacita akumulačního prostoru recyklační jímky bude při přívalových srážkách 
dostatečná, aniž by voda z jímky musela být odčerpávána. Vzhledem k tomu, že voda bude 
v průběhu roku odčerpávána pravidelně jako voda procesní a v provozním řádu bude zaručena 
pravidelná kontrola akumulace vody, je nebezpečí přeplnění jímky minimální.   

 Srážková voda z prostoru zásobníků kameniva bude svedena do areálové kanalizace, 
tatáž voda z ostatních, potenciálně nekontaminovaných ploch (např. komunikace), bude 
zasakována na okolních, nezpevněných travnatých plochách.   

 

B.III.3. Odpady 
 Odpady vznikající při realizaci záměru lze podle doby jejich vzniku rozdělit do tří 
kategorií: 

1. odpady vznikající v době výstavby záměru 

2. odpady vznikající při provozu záměru  

3. odpady vznikající v případě ukončení záměru.  

 

Odpady vznikající v průběhu výstavby 
  S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o změnu užívání stávající stavby, 
nedojde při realizaci záměru ke vzniku významného množství odpadů. Lze očekávat pouze 
vznik malého množství odpadů při přípravě osazení vlastního míchacího zařízení (betonová 
suť resp.  odpady z čištění prostoru a okolí).  
 Celkové hodnocení a zatřídění odpadů posuzovaného záměru je provedeno v souladu  
s vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb. v aktuálním znění (Katalog odpadů). S odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. (v platném znění).  
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Tabulka 6 – Přehled odpadů vznikajících v průběhu výstavby 

Druh odpadu Katalogové 
číslo 

Kód 
odpadu 

Předpokládané 
množství (t) 

Beton 17 01 01 O 10 
Cihly 17 01 02 O 2 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 1 
Směsi stavebních materiálů obsahující NL 17 01 06 N 2 
Dřevo 17 02 01 O 0,2 
Plasty 17 02 03 O 0,1 
Dřevo, sklo, plasty obsahující NL 17 02 04 O 0,1 
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 0,1 
Asfaltové směsi neuvedené pod 170301 17 03 02 O 0,2 
Železo, ocel 17 04 05 O 0,3 
Kovový odpad znečištěný NL 17 04 09 N 0,5 
Kabely obsahující NL 17 04 10 N 0,05 
Kabely neobsahující NL 17 04 11 O 0,05 
Směs stavebních a demoličních odpadů bez NL 17 09 04 O 0,5 
 

Odpady vznikající v rámci provozu betonárny 
S ohledem na charakter záměru – výroba betonové směsi -  a předpokládanou recyklaci jejich 
zbytků v recyclingové jímce,  bude množství vznikajících odpadů minimální (ročně v řádech 
desítek až stovek kg).  

  
Tabulka 7 – Přehled odpadů vznikajících v průběhu provozu  
Druh odpadu Katalogové 

číslo 
Kód odpadu Předpokládané 

množství (t/rok) 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,5 
Plastové obaly 15 01 02 O 0,5 
Směsné obaly  15 01 06 O 0,4 
Beton 17 01 01  2 
Směsi stavebních materiálů obsahující NL 17 01 06 N 0,5 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné NL 

15 02 02 N 0,2 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 
číslem 15 02 02 

15 02 03 O 0,2 

Kaly z čištění komunálních odpadních vod  19 08 05 O 0,3 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 N 0,1 
Biologicky rozložitelný odpad 
(z údržby zeleně) 

20 02 01 
 

O 0,5 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O 0,5 

 

Odpady vznikající v případě ukončení záměru 
 Po vypršení doby pronájmu plochy a následně ukončení provozu záměru lze 
předpokládat  vznik níže popsaných specifických druhů odpadů ze skupiny 17 00 00 Stavební 
a demoliční odpady.   
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Tabulka 8 – Přehled odpadů vznikajících po ukončení  záměru   
Druh odpadu Katalogové číslo Kód odpadu 
Beton 17 01 01 O 
Odpadní stavební dřevo z demolice 17 02 01 O 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

15 02 03 O 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O 

 

 Po ukončení provozu záměru  bude zařízení očištěno, následně bude rozebráno a 
jednotlivé využitelné části zařízení budou odprodány, event. separovány a budou 
zneškodněny dle platné legislativy. Pokud nebude možné odpady vzniklé po ukončení 
provozu zařízení materiálově využít, budou tyto odpady využity jako druhotná surovina nebo 
budou uloženy na skládku.  

 

B.III.4. Ostatní  
B.III.4.1. Hluk 
 Dominantními zdroji hluku spojenými se záměrem budou zdroje liniové 
(automobilová doprava), nicméně nově budou instalovány a následně i provozovány 
stacionární a plošné zdroje hluku. 

 
Hluk v období výstavby  

Dle předaných podkladů by výstavba záměru měla probíhat pouze v denní době         
(7-16 hod) po dobu maximálně 2 měsíců. Počet stavebních mechanismů ani  TNA 
používaných během jednotlivých etap výstavby v průběhu zemních prací, hrubé stavby a 
dokončovacích prací nebyl v době zpracování této studie k dispozici. Na základě odborných 
zkušeností s obdobnými typy projektů lze nicméně předpokládat následující technické 
parametry provozovaných zdrojů hluku(viz následující tabulky):  
Tabulka 9 – Doprava při výstavbě záměru 

Aktivita  Doba výskytu  Počet TNA/hod.  

Zemní práce  14 dní, 9 hod/den  2 tj. 4 jízdy 

Stavební práce 42 dní 9 hod/den  2 tj. 4 jízdy (hrubá stavba 
3 tj. 6 jízd (dokončovací práce)  

 

Dále lze v průběhu výstavby předpokládat používání následujících stavebních 
mechanismů.  
 
Tabulka 10 - Seznam strojů a jejich využití –  zemní práce 

Skutečné využití Název stroje, typ Hlučnost Počet 
Počet dnů Hodin/den (průměrně) 

Skrejpr 80 - 85 1 7 8 
kolový nakladač 70 - 75 1 7 8 
Vibrační zhutňovací stroj 90 - 95 1 5 8 

________________________________________________________________________ 24
Výstavba a provoz  mobilní betonárny Dobříš – Dokumentace dle Přílohy č.4, Zákona č.100/2001 Sb. 
 



___________________________________________________________________________  

Tabulka 11 - Seznam strojů a jejich využití –  stavební práce 
Skutečné využití Název stroje, typ  Hlučnost Počet 
Počet dnů Hodin/den 

(průměrně)
Autojeřáb 75 – 77 1 14 9 
svářecí aparáty 55 - 60 2 28 9 
stavební kompresor 90 - 95 1 28  9 
vibrovací zařízení pro hutnění betonové směsi 85 - 90 1 10 9 

 
Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní 

prostředí v blízkém okolí. Hluk od zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí 
přijatelnou hlukovou hranici. 

  Při výstavbě záměru budou dodrženy příslušné hygienické limity v chráněném 
venkovním a vnitřním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti dané nařízením vlády 
č.148/2006 Sb (v platném znění). Pro minimalizaci hlukové zátěže přilehlé obytné zástavby 
bude realizace záměru organizačně zabezpečena takovým způsobem, který zajistí bezpečnost 
provozu a maximálně omezí možnost vzniku negativního ovlivnění akustické pohody v okolí.  

 
Hluk v průběhu provozu záměru 
   V průběhu provozu záměru budou provozovány všechny tři kategorie zdrojů 
hluku (liniové, plošné i stacionární).  
 
Liniové zdroje hluku  

Jak již bylo uvedeno v kapitole B.II.4., dopravně bude záměr napojen na stávající 
komunikační síť (ulice Příbramská) přes ulici Anenskou, která je v současné době dopravně 
minimálně zatížena. Frekvence dopravy spojené s provozem betonárny STAVA jsou pro 
přehlednost znovu uvedeny v následujícím textu.  

 
- dovoz kameniva  
 
- 42 TNA (s nosností 11 tun)/den tj. 84 jízd TNA/den 
 
Dovoz  přísad do cementu  
 
- max. 1 TNA/týden 
 
odvoz hotových betonových směsí (autodomíchávače)  
 
   max. 16 TNA/den (s kapacitou 15 m3), tj. 32 jízd TNA/den 
 
- dovoz cementu (cisterny) 
   max. 3 cisterny (nosnost 23 tun) /den, tj. 6 jízd TNA/den.  

 Nákladní doprava bude provozována pouze 5 dní v týdnu, v denní době, celkem          
9 měsíců v roce, tj. 198 dní za rok. Předpokládá se, že po vyjetí z Anenské bude její 
směrování na ulici Příbramské následující - 95% dopravy směrem jižním, zbývajících 5% 
směrem severním. Následné rozdělení nákladní dopravy směrem na R4 resp. ulici v Lipkách 
bude v poměru 80:20.  
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 Osobní doprava spojená s provozem záměru bude zcela zanedbatelná, předpokládá se 
do 10 osobních aut zákazníků resp. zaměstnanců za den, tj. maximálně 20 jízd denně. Její 
rozložení na ulici Příbramské se předpokládá  v poměru 50:50, tj. 10 jízd každým směrem 
s následným rozložením v jižním směrem 80 % směrem k R 4, 20% na ulici V Lipkách. 
Celkové výhledové rozložení dopravy na okolních komunikacích včetně dopravy související 
s realizací záměru je uvedeno  v  tabulce 5 (kapitola B.III.1) této dokumentace.  

Mezi liniové zdroje lze přiřadit i pohyb kolového nakladače přemisťujícího vstupní 
materiál (kamenivo, písek atd.) do jednotlivých zásobníků. Frekvence provozu tohoto zdroje 
bude cca 3 x týdně po dobu 4 hodin.   
  
Stacionární zdroje hluku  
 V rámci vybudování záměru nebudou instalovány žádné nové stacionární zdroje hluku 
s výjimkou výdechu z betonárny. Dle předaných informací hladina hluku ve vzdálenosti 1 m 
od zdroje nepřekročí hodnoty 65 dB(A).   

 
Plošné zdroje hluku  

Za hlavní plošné zdroje hluku lze označit plášť mobilní betonárny (přenos hluku 
z procesu míšení betonu), zásobníky kameniva (v průběhu jejich plnění), podavač (skipový 
vozík) jednotlivých frakcí kameniva do míchačky a plnění autodomíchávačů betonové směsi.  

Míchačka je zcela opláštěná, hluk  je emitován pouze přes plášť. Maximální hladina 
akustického tlaku na venkovním plášti nepřekročí hodnotu 75 dB (A).    

Podavač kameniva bude zakrytován a bude v provozu nárazově (vždy při plnění). Dle 
předaných informací by hodnota hluku emitována tímto zdrojem neměla překročit 95 dB(A). 

Předpokládá se použití 4-kapsového zásobníku s celkovou objemovou kapacitou       
50 m3. Zásobník bude využíván 9 měsíců v roce, v pracovních dnech tj. celkem 198 dní za 
rok. Plnění probíhá maximálně 1x za den, hladina hluku při plnění může dosáhnout až        
100 dB. Nejvýše přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (LAeq,T) u venkovních 
chráněných objektů jsou Nařízením vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací (v platném znění) stanoveny na 50 dB v denní dobu (6-22 hod)  a      
40 dB pro noční dobu (22-06).  

 Vzhledem k umístění betonárny uvnitř areálu ZS Dobříš, její výšce (maximálně 9 m)  
a s tím spojenému hlukovému odclonění sousedními stavebními objekty a dále s ohledem na 
vzdálenost nejbližších chráněných objektů (minimálně 270 m), lze předpokládat, že limitní 
hladiny akustického tlaku nebudou vlivem provozu stacionárních ani plošných zdrojů  
překračovány.   

  Posouzení vlivu záměru na hlukovou zátěž nejbližších chráněných objektů je 
provedeno samostatnou hlukovou studií (DEKONTA, srpen 2008), která je samostatnou 
přílohou této dokumentace (Textová příloha č.2). Její závěry jsou včetně návrhu případných 
protihlukových opatření uvedeny v části C této dokumentace. 

B.III.4.2. Vibrace 

 Hlavní měrou se budou na vibracích v rámci navrhovaného záměru podílet nákladní 
vozidla (dovážející suroviny a odvážející hotové betonové směsi)  a stavební stroje (nakladač) 
používané při manipulaci na skládce kameniva.  

 Vliv zmíněných vibrací na obsluhu zařízení stejně jako na nejbližší chráněné objekty 
lze považovat za zanedbatelný.  
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B.III.4.3. Záření 

 Samotná stavba ani technologická zařízení nebudou zdrojem radioaktivního,  
elektromagnetického ani jiného záření.  

Dle dostupných výsledků měření radonu byly v širším území dotčeném záměrem 
naměřeny hodnoty nízkého až středního radonového rizika. S ohledem na tuto skutečnost 
bude nutno v rámci další projektové přípravy provést podrobné měření radonového rizika 
přímo na ploše záměru a na základě výsledků měření případně přijmout příslušná technická 
opatření proti pronikání radonu z podloží.     

 

B.III.5. Doplňující údaje 

 Záměr je umístěn do areálu ZS Dobříš, situované na jižním okraji města Dobříš. Dle 
vyjádření stavebního úřadu města Dobříš ze dne 26. listopadu 2008, pod číslem jednacím 
MDOB 24770/2008/Bro lze posuzovaný záměr v tomto území umístit (viz Textová příloha   
č. 4 této dokumentace). Stavební úřad však upozorňuje na skutečnost, že území dotčené 
záměrem se nachází v chráněném ložiskovém území a dále ve II.vnějším ochranném pásmu 
vodního zdroje.  
Pozn. Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (č.j. 130430/2008/OŽP- Bab ze dne 
9.9.2008) zanikla dnem 1.1.2008 platnost všech povolení k odběru povrchových vod (tedy i vodní 
nádrže Chotouš), ke kterému jsou stanovená ochranná pásma vodního zdroje vztažena. 
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ČÁST  C 

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C. 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 
 

Zájmové území určené pro stavbu betonárny je situované na jižním okraji města 
Dobříš v areálu ZS Dobříš jak vyplývá i z přiložené fotodokumentace. Dle platného územního 
plánu (viz Mapová příloha č.3 této dokumentace) je celý areál ZS situován v území 
průmyslové výroby a skladů.    

 
V okolí areálu jsou dle ÚP situovány plochy území průmyslové výroby a skladu  

(severně a západně), plocha pro těžbu kamene (jižně) resp. louky, les, vodní plochy  a smíšené 
obytné plochy (jihovýchodně a východně). Plochy určené k bydlení jsou situovány 
severovýchodním směrem za ulicí Příbramskou a ulicí K Lipkám.  
 

Územní systém ekologické stability 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé 
zajištění biodiverzity a biologické rozmanitosti všech žijících organismů a jejich společenstev 
a zároveň rozmanitosti v rámci druhů a ekosystémů a rozmanitost mezidruhovou.  

 Dle definice zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je 
územní systém ekologické stability charakterizován jako soubor vzájemně propojených, 
přirozených či antropogenně pozměněných avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu (tzv. ekologickou stabilitu). Skladebné součásti ÚSES tvoří biocentra 
(BC), biokoridory (BK), případně interakční prvky (IP), které se vymezují na základě 
rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního 
stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů. Podle 
biogeografického významu se skladebné součásti ÚSES rozdělují na místní (lokální), 
regionální a nadregionální. 

 Posuzované zařízení nezasahuje do žádného nadregionálního, regionálního ani 
lokálního biocentra ani biokoridoru. Nejbližší lokální biokoridor (vodní nádrž Chotouš a 
související lesní porosty)  prochází cca 350 m jihovýchodně a východně od areálu ZS Dobříš, 
v němž je záměr umístěn. Nejbližší regionální biocentrum navazující na zmíněný biokoridor, 
je situováno cca 450 m východně od plochy dotčené záměrem (viz Mapová příloha č.2 této 
Dokumentace).   

 

Zvláště chráněná území  
Dle zjištěných informací území dotčeném záměrem neleží ani v něm nejsou evidovány 

žádné  národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), přírodní parky (PP), národní 
přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky(NPP) atd. ve 
smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v platném znění). Nejblíže 
situovanou chráněnou oblastí je PR Hradec ve vzdálenosti cca 6 500 m severně.  

 
Dle vyjádření KÚ Středočeského kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 

16.4.2008 (čj. 53727/2008/KÚSK) – viz Textová příloha č.4 této Dokumentace - lze vyloučit 
významný vliv posuzovaného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
NATURA 2000. Nejbližší evropsky významná lokalita (EVL) – Dobříšský park - kód CZ 
0213015) nachází ve vzdálenosti cca 450 m východně od areálu ZS Dobříš (viz Mapová  
příloha č.2 této Dokumentace).  
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 
Město Dobříš bylo už v ranném středověku - s ohledem na svou polohu u  obchodní 

stezky z Prahy do Pasova - významnou osadou. První písemná zmínka o Dobříši je z roku 
1252. Za dobu své historie bylo minimálně dvakrát (v  době husitských válek resp. třicetileté 
války) silně poničeno.  

K nejvýznamnějším historickým památkám patří pozdně barokní zámek, postavený na 
místě původní stavby ze 14. století. Významný je Francouzský park a Anglický park, které 
patří k nejkrásnějším parkům v Čechách (zmíněné parky jsou registrovány jako EVL). 
 

V Dobříši  se nachází celá řada i dalších významných kulturních  památek např.   
radnice č.p. 119 na Mírovém náměstí, hrad Varga, kostel nejsvatější Trojice, kostel Svatého 
Kříže,  Židovský hřbitov s náhrobky ze 16.století a další.  
 
Žádná z uvedených památek a objektu nebude záměrem dotčena.  

 V zájmovém území nebyl zpracovatelem této dokumentace zjištěn výskyt památkově 
chráněných objektů a není ani známo, že by se zde vyskytovaly evidované archeologické 
památky. Přesto budou Okresnímu muzeu Příbram oznamovány termíny zahájení realizací 
staveb a zemních prací a případné archeologické nálezy budou bezodkladně hlášeny.             
V případě výskytu těchto nálezů bude umožněn záchranný archeologický výzkum. 
 

Významné krajinné prvky 
 V ploše záměru se nenacházejí žádné významné krajinné prvky definované §3 zákona     
č. 114/1992 Sb. (v aktuálním znění). Nejbližším VKP ve smyslu zákona je zatopený lom 
„Jezírko“ situovaný cca 150 m jižně od území dotčeného záměrem a dále vodní nádrž 
Chotouš včetně Kotenčického potoka (cca250 m jihovýchodně a východně).    

 
Z dalších významných krajinných prvků v širším okolí lze uvést.  

• park Dobříšského zámku, který se vyznačuje druhově pestrými společenstvy lesními, 
lužními a mokřadními; 

• rybník Papež o rozloze cca 15 ha, s přirozenými břehy a břehovými porosty dubu 
letního na hrázi, dále vrhy, jasanu ztepilého, olše lepkavé a bezu černého; 

• rybník Koryto o rozloze cca 6 ha, s převážně přirozenými břehy, porosty dubu letního, 
jasanu ztepilého, vrby, trnovníku akátu, lípy srdčité, olše lepkavé, bezu černého a 
hlohu; 

• Huťský rybník o rozloze 38 ha. Je to průtočný rybník na Sychrovském potoce, 
rybochovný, závlahový, kvalitní břehové porosty pod Vargačem a v parku 
Dobříšského zámku, v břehových porostech se vyskytuje dub letní, jasan ztepilý, vrba 
křehká, košíkářská a popelavá, olše lepkavá, u rybníka je umístěna ČOV. 
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Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení   
 Ve městě Dobříš je dle posledního sčítání evidováno kolem osmi tisíc obyvatel, další 
nejbližší lokalitou s hustším osídlením je Příbram (cca 35 tisíc obyvatel). Nejbližší lokalitou 
s významným zalidněním je město Praha (1,2 mil obyvatel) ve vzdálenosti cca 35 km  severně 
od plochy dotčené záměrem.  

Zmíněná lokalita není situována v území zatěžovaném nad míru únosného zatížení.  
 

Staré ekologické zátěže, extremní poměry v dotčeném území  
 

V předmětném území není evidována žádná stará ekologická zátěž a nebyly 
identifikována extrémní ekologické poměry.  
 

Ochranná pásma  
 

Plochu budoucího záměru protíná – dle mapové přílohy platného územního plánu 
města Dobříš - hranice II. vnějšího resp. III. ochranného pásma stanoveného k odběru 
povrchové vody z vodní nádrže Chotouš. Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje 
(č.j. 130430/2008/OŽP- Bab ze dne 9.9.2008) zanikla dnem 1.1.2008 platnost všech povolení 
k odběru povrchových vod (tedy i vodní nádrže Chotouš), ke kterému jsou stanovená 
ochranná pásma vztažena. Vodní nádrž Chotouš navíc není uvedena v seznamu vodárenských 
nádrží (viz příloha Vyhlášky MŽP č.137/1999). Platný územní plán dále uvádí, že kolem 
vodní plochy v lomu Jezírko jsou navrženy první a druhé ochranné pásmo vodního zdroje. 
Hranice II. ochranného pásma tohoto vodního zdroje je  navržena na jižním okraji území 
určeném pro průmyslovou výrobu a sklady (areál ZS Dobříš).  
    

Celý areál ZS Dobříš, tj. včetně plochy určené k umístění záměru, leží uvnitř CHLÚ 
Dobříš (těžba kamene). Dle svého vyjádření ze dne 27.11.2007 nemá Obvodní báňský úřad 
v Kladně námitek proti povolení stavby za předpokladu, že budou dodrženy podmínky 
stanovené ve vyjádření organizace Kamenolomy ČR, s.r.o. ze dne 16.11.2007, pod značkou 
305/2007.   
 
Ochranné pásmo lesa (50 m od hranice lesa) je situováno poblíž jižní hranice areálu ZS.  
 

C. 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území 
C. 2.1. Ovzduší a klima 
 

Podle Atlasu ČSR (1958) náleží celé posuzované území do mírně teplé klimatické 
oblasti  B5 -  okrsek mírně teplý, vlhký, vrchovinový.   

Podle Quittovy klasifikace /1971) náleží celé území do oblasti MW6 – mírně teplé, 
s následujícími charakteristikami.  
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Tabulka 12 - Základní charakteristiky klimatické oblasti MW6 

  

 počet letních dnů       30 - 40 

 počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C  140 - 160 

 počet mrazových dnů     140 - 160 

 počet ledových dnů       40 - 50 

 průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm  100 - 120 

 srážkový úhrn ve vegetačním období  450 – 500 mm 

 srážkový úhrn v zimním období   250 – 300 mm 

 počet dnů se sněhovou pokrývkou   80 - 100  

  

 

  Charakter a způsob provětrávání území dotčeného realizací záměru za různých 
rozptylových podmínek vyplývá mimo jiné ze stabilitní větrné růžice (rozdělena na osm 
základních směrů proudění větru (S, SV, V, JV ...), tři třídy rychlosti větru (1,7; 5 a 11 m.s-1) 
a pět tříd teplotní stability (I.-V.), jejíž odborný odhad pro sledované území vypracoval Český 
hydrometeorologický ústav Praha - útvar ochrany čistoty ovzduší – oddělení modelování a 
expertíz. Celková větrná růžice (platná ve výšce 10 m nad zemí) sloužící jako podklad 
výpočtu imisních charakteristik zájmového území je prezentována následujícím obrázkem a 
tabulkou.  

 
Obrázek 7: Grafické zobrazení větrné růžice pro Dobříš 
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Tabulka 13 - Celková větrná růžice pro zájmové území (uváděno v % ročního časového fondu) 

S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří celkem

5,21 9,3 2,9 8,9 10,91 24,21 10,8 10,3 17,47 100,00
 

Z výše uvedené větrné růžice vyplývá, že v území dotčeném záměrem převažuje 
jihozápadní (téměř čtvrtina ročního časového fondu) resp. jižní proudění (více jak měsíc 
v roce). Emitované znečišťující látky z betonárny související obslužné dopravy by potenciálně 
mohly být unášeny na nejbližší obytnou zástavbu v Dobříši. Relativně významný je i podíl 
bezvětří (cca 64 dní v roce). Pokud jde o rychlost proudění větru, významně převažuje její 
výskyt v I. třídě (cca 60 % roční doby, tj. cca 219 dní v roce). Ze srovnání procentuálního 
výskytu jednotlivých tříd stability vyplývá, že po dobu cca dvou  měsíců (19 % z ročního 
časového fondu) se zvyšuje riziko špatných rozptylových podmínek (I. a II. třída stability). 

Kvalita ovzduší v zájmovém území je ovlivňována především intenzivní automobilovou 
dopravou na silnici Příbramské resp. II/119, v širším území pak na rychlostní komunikaci R4  
(Praha – Strakonice) a dále  provozem stacionárních a liniových zdrojů emisí v Dobříši .  

Podle Věstníku MŽP 03/2007 území města Dobříš náleží do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší z hlediska překračování imisního limitu prašného aerosolu PM10. 24-
hodinový imisní limit byl překročen na 1,5% území města.  

Nejbližší měřící stanicí sledující kvalitu ovzduší v zájmovém území je pozaďová 
automatická monitorovací stanice ČHMÚ v Příbrami - autorizovaný měřicí program SPRIA 
(staré číslo ISKO1508 Příbram). Reprezentativnost naměřených údajů je okrskové měřítko 
(0,5 až 4 km). Cílem měřicího programu je stanovení reprezentativních koncentrací pro 
osídlené části území. S ohledem na vzdálenost od lokality záměru (cca 15 km) je však 
vypovídající schopnost tohoto měření pouze orientační.  

 
Tabulka 14 – Imisní koncentrace naměřené na monitorovací stanici Příbram [µg.m-3] 

2005 2006 2007 
Imise prům. 

roční 
max. 
denní 

max. 
hodinová 

prům. 
roční 

max. 
denní 

max. 
hodinová 

prům. 
roční 

max. 
denní 

max. 
hodinová 

PM10 32,9 129,3 218 33,6 214 347 25,3 112,9  301 

NO2 23,3 63,7 156,5 23,2 89,4 157,4 20,5 45,4 123,0 

NOx 42,5 - 152,1 40,2 - 195 36,2 - 173,6 

Pozn.: čísla v závorkách udávají četnost překročení limitní hodnoty během kalendářního roku  

 

Jak je patrné z výsledků monitoringu kvality ovzduší, kromě překračování denního     
(24-hodinového) imisního limitu pro prašný aerosol PM10 (50 µg.m-3) dochází na 
monitorovací stanici rovněž k překračování limitu oxidů dusíku (30 µg.m-3) stanoveného 

vzhledem k ochraně ekosystémů (byť má jeho koncentrace v posledních 3 letech mírně 
sestupnou tendenci). Nicméně vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr je situován v poměrně 
dobře provětrávané  lokalitě, je zde možno očekávat lepší imisní podmínky než v 8  km 
vzdáleném místě měření.     
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C.2.2. Voda 
 Krajina řešeného území, tedy území, na němž je situován pozemek pro navrhovanou 
výstavbu, náleží do povodí vodního toku Kocáby, hydrologické pořadí (1 - 08 – 05 - 084), 
Vodopisně náleží toto území k povodí Labe, pomoří Severní moře.  

 Kocába pramení 1,5 km východně od Příbrami ve výšce 537 m n.m. Ve Štěchovicích 
ústí zleva do Vltavy. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda se 
vyskytuje od soutoku s potokem od Dobříše k pramenům. Mimopstruhová voda od soutoku 
s potokem od Dobříše k ústí do Vltavy. Čistota vody se pohybuje od  I. do III. třídy. 

 Jižně od areálu ZS protéká Kotenčičký potok, hydrologické pořadí  (1-08-05-0950), 
který se vlévá do vodní nádrže Chotobuš situované cca 300 m jihovýchodně od plochy 
dotčené záměrem a následně do Huťského rybníka.   

Dalšími vodními plochami v širším území je zatopený lom Jezírko (cca 150 m jižně od 
plochy záměru),  rybníky Papež (14 ha), Koryto (14 ha) a Huťský rybník (38 ha) – všechny 
více než 500 m od plochy záměru směrem severovýchodním.   

 Z hlediska ochranného režimu vod se lokalita nenachází v žádném ochranném pásmu 
CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod).  

 

C.2.3. Půda 
 Podkladem pro hodnocení kvality půdního fondu jsou BPEJ (bonitované půdně 
ekologické jednotky), které vyjadřují spolupůsobení klimatických, reliéfních a dalších 
činitelů.  

 Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu využívání stávající části areálu ZS Dobříš  a 
nedojde tudíž k záboru zemědělské ani lesní půdy, nebyly BPEJ, třídy ochrany půd, kategorie 
půd, půdní druhy ani půdní typy zjišťovány.  

 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
 

Geomorfologické poměry 
 

Geomorfologicky je zájmové území součástí: 
 

Provincie    Česká vysočina 
   Soustavy II  Česko-moravská soustava 

Podsoustavy II A  Středočeská pahorkatina 
Celku  II A 1  Benešovská pahorkatina 
Podcelku II A 1A Dobříšská pahorkatina 
Okrsku II A 1A c Štěchovická pahorkatina 
 

Oblast se nenachází v seismicky aktivní oblasti.  
 
Surovinové zdroje 

Celé území ZS Dobříš a tedy i plochy záměru se nachází v chráněném ložiskovém 
území (těžba kamene) Těžební činnost se již několik let neprovádí, bližší informace nejsou 
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k dispozici. Jiný přírodní surovinový zdroj nebo jiné přírodní bohatství se v území dle 
získaných informací nenachází. 
 

Geologické poměry 
 
Geologická stavba širšího území je tvořena jednak horninami staršího proterozoika 

Barrandienu, jednak paleozoickými vyvřelinami náležícími k Středočeskému plutonu. Území 
bylo podrobeno intenzivnímu zvětrávání a odnosu materiálu. Proto zde nacházíme relativně 
málo mocné uloženiny kvarterního stáří. Jedná se o pokryvy především fluviálního, eolického 
a deluviálního původu.  Ty se omezují především na údolí řek. Svrchní proterozoikum 
Barrandienu je zastoupeno břidlicemi a drobami, které jsou na syku se Středočeským 
plutonem postiženy kontaktní metamorfózou za vzniku především rohovců. Svrchní 
proterozoikum se objevuje především v okolí toku Kocáby. Skalní podloží rozhodující části 
budují vyvřeliny Středočeského plutonu, kde dominují amfibolicko-biotitické, středně až 
hrubě zrnité granodiority sázavského typu. Místy se v granodioritech objevují mocnější žíly 
světlých aplitických žul. U vyvřelin Středočeského plutonu je typický výrazný zvětralinový 
obal charakteru hlinitých, středně až hrubě zrnitých písků (až drobnozrnných štěrčíků) 
s kulovitými balvany. Mocnost zvětralinové zóny bývá 1 – 3 m.    

 
Dobříšská pahorkatina je tvořena proterozoickými břidlicemi, droby štěchovického a 
dobříšského synklinoria s rozčleněným erozně denudačním reliéfem, se strukturními hřbety a 
suky a se zbytky neogenních zarovnaných povrchů. 

  

Hydrogeologické poměry 

 
 Území oblasti Povodí Vltavy, do které ústí i všechny povrchové toky protínající území 
dotčené záměrem je charakterizováno poměrně monotónními hydrogeologickými poměry. 
Tato jednotvárnost je dána tím, že převážná část oblasti povodí je budována 
zkonsolidovanými, intenzívně provrásněnými a přeměněnými horninami moldanubického 
stáří a zčásti horninami proterozoického stáří, dále zvrásněnými, nepřeměněnými horninami 
staropaleozoického stáří a konečně magmatity středočeského plutonu a moldanubického 
plutonu. Převážná většina hornin se vyznačuje výhradně puklinovou propustností. Živější 
oběh puklinové podzemní vody lze očekávat jen v zóně připovrchového rozpojení puklin, 
v pásmu přípovrchového zvětrávání nebo na otevřených, hlouběji zasahujících zlomech 
regionálního dosahu.  

 Rajón proterozoika a paleozoika v povodí Vltavy zahrnuje severovýchodní část 
spodního staršího paleozoika barrandienu (mimo silur a devon) s okolním proterozoikem 
s malou částí křídy v povodí drobných přítoků Vltavy nad ústím Sázavy. Zde se vyskytující 
horniny představují značně nesourodé prostředí, se  značně proměnlivým koeficientem 
transmisivity se středními hodnotami mezi 10-5-10-4 m2/s. Hlavním kolektorem je 
přípovrchová zóna. Výška hladiny podzemní vody je přímo závislá na srážkách, které jsou 
hlavní dotací kolektoru. Směr proudění je k místní erozní bázi, kde dochází k drenáži. 
  
 Území patří do hydrogeologického rajónu č. R-52. Průměrný koeficient filtrace byl 
odhadnut na k = 8.10 – 5 m2.s-1 a průměrný koeficient transmisivity  T = 5.10-5 m2.s-1 a lze 
tak přípovrchovou vrstvu charakterizovat jako prostředí málo propustné. Podzemní vody se 
vyznačují střední, někdy i silnou agresivitou na stavební konstrukce.  
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Poddolovaná území nebyla v území dotčeném záměrem identifikována. Jižně od areálu ZS se 
nachází vytěžená plocha kamenolomu, částečné zatopená voda (lokalita Jezírko).   

Zájmové území náleží do seismicky klidné oblasti s rizikem zátěže do 6o M.C.S. 

 

C.2.5. Fauna, flora, ekosystémy  

 V rámci posuzovaného území není a ani v minulosti nebyl prováděn speciální 
botanický či zoologický průzkum. V celém areálu ZS se  vyskytují pouze běžné druhy fauny a 
flory typické pro tyto druhy zařízení. V současné době nejsou na ploše dotčené záměrem ani 
v jejím nejbližším okolí evidovány žádné ohrožené nebo chráněné druhy rostlin, resp. 
živočichů.  

 Rozmanitější osídlení rostlinnými a živočišnými druhy lze očekávat v souvislých 
lesních porostech situovaných 100 -150 jižně od areálu ZS. Jejich  ovlivnění vlivem záměru 
však lze vyloučit.  

 Nejbližším prvkem ÚSES je lokální biokoridor podél Kotenčického potoka vč. vodní 
nádrže Chotouš a na něj navazující lokální biocentrum jižně od Huťského rybníka. Všechny 
tyto prvky ÚSES jsou vzdáleny více než 300 m od plochy dotčené záměrem a jejich ovlivnění 
vlivem provozu záměru lze proto také vyloučit.  

C.2.6. Krajina 

 Oblast zájmového území má charakter průmyslově využívané krajiny s minimálním 
zastoupením lesních porostů (území určené pro průmyslovou výrobu a sklady). Vlastní areál 
ZS zahrnuje celou řadu budov o výšce od 4 do 10 m. Směrem severním pokračují navazující 
objekty průmyslové zóny (směrem severním) o výšce do 8 m.  

Větší lesní porosty (s výškou do 10 – 12 m) a vodní plochy jsou situované jižně a východně 
od plochy záměru.  

C.2.7. Obyvatelstvo  

 Záměr je situován na jižním okraji města Dobříš s celkovým počtem cca 8 tisíc 
obyvatel.  Nejbližší souvislá obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 250 m severovýchodním 
směrem od plochy záměru.  

C.2.8. Hmotný majetek  

 V souvislosti s předmětnou stavbou nedojde k demolici žádného objektu, pouze o drobné 
stavební úpravy zpevněné plochy (piloty pro ukotvení zařízení betonárny) resp. výstavba 
nových zpevněných ploch (otevřené zásobníky vstupních surovin).  

 

C.2.9. Kulturní památky 

V blízkosti dotčeného území se nenachází žádný objekt, který by byl předmětem 
kulturního zájmu. Vzdálenější objekty nebudou předmětným záměrem dotčeny.  
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 C.2.10.  Hluk 

 Stejně jako v případě imisní zátěže je i v případě hlukové zátěže jejím hlavním 
současným zdrojem doprava po pozemních komunikacích (ulice Příbramská, silnice II/119; 
v širším území rychlostní komunikace R4). Vyhodnocení stávající hlukové zátěže vlivem 
dopravy je provedeno samostatnou hlukovou studií. Výsledky výpočtů uvedené v této studii 
potvrzují, že chráněné objekty situované v blízkosti ulice Příbramská mohou být již 
v současné době v denní i noční době zatěžovány nadlimitním hlukem, a to výhradně hlukem 
z dopravy po této komunikaci. Maximální hladina akustického tlaku (hluku) může u 
chráněných objektů situovaných v těsné blízkosti této ulice přesahovat hygienický limit hluku 
45 dB pro noční období, resp. hodnotu 55 dB pro denní období až téměř o 15 dB(A).  

K překračování limitních hodnot hluku až o 10 dB(A) může v současné době docházet i 
podél stávající silnice II/119 Dobříš –Rybníky. I v tomto případě jsou dominantním zdrojem 
nadměrného hluku jsou liniové zdroje.  

 

C.3. Celkové zhodnocení kvality ŽP v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 

  Připravovaný záměr – s ohledem na své umístění do stávajícího areálu Zemědělské 
společnosti Dobříš  – nevyvolá žádné územní změny ani nároky na změnu infrastruktury.   

 Vlastní území, kde bude záměr umístěn, nelze v současné době hodnotit za ekologicky 
významné. Ekologicky cennější území (lokální prvky ÚSES, lesní celky apod.) jsou situovány 
více jak 300 m od plochy záměru a záměrem nebudou ovlivněny. V samotném areálu nebyl 
zaznamenán výskyt chráněných rostlinných, či živočišných společenství, na ploše záměru se 
nevyskytují ani žádné stromy či keře.  

  Za dominantní z hlediska ovlivnění kvality ŽP v území dotčeném záměrem lze 
v současné době považovat provoz  liniových zdrojů znečišťování ovzduší resp. liniových 
zdrojů hluku (komunikace Příbramská, silnice II/119, v širším území i rychlostní komunikace 
R4). Zejména hlukové zatížení území generované těmito zdroji může dosahovat nadlimitních 
hodnot. Podrobnější vyhodnocení stávajícího hlukového zatížení území je uvedeno v hlukové 
studii, která je samostatnou přílohou této dokumentace (Textová příloha č. 2).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 37
Výstavba a provoz  mobilní betonárny Dobříš – Dokumentace dle Přílohy č.4, Zákona č.100/2001 Sb. 
 



___________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČÁST  D 

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA  A HODNOCENI  VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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D. I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti     

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  

 Potenciální vlivy navrhované dekontaminační plochy na obyvatelstvo je možno 
spatřovat ve třech rovinách:  

a) vlivy provozu na zdraví obyvatel vč. ovlivnění faktoru pohody  

b)  vlivy sociálně ekonomické 

 

a) Vlivy provozu na zdraví obyvatel 
 V závislosti na době působení lze možné vlivy provozu záměru rozdělit do dvou 
základních oblastí – vlivy vznikající při výstavbě záměru a po zahájení jeho provozu. 

 
Vlivy na zdraví při výstavbě záměru   

 Při výstavbě záměru prakticky nelze očekávat zvýšený výskyt zdravotních rizik typu  
prašnosti (primární i sekundární). Nebudou prováděny demoliční práce, výstavba bude 
spočívat prakticky pouze v drobných stavebních úpravách (ukotvení vlastního zařízení 
betonárny, zpevnění ploch pro umístění zásobníků kameniva atd.). Emise plynných 
znečišťujících látek, hluku příp. vibrací z provozovaných liniových zdrojů (stavební 
mechanismy, obslužná doprava apod.) lze očekávat pouze v minimální míře. Navíc nejbližší 
obytná zástavba se od plánované plochy záměru nachází ve vzdálenosti minimálně cca 270 m 
severovýchodním směrem a je navíc stavebně odcloněna stávajícími objekty ZS.  S ohledem 
na tyto skutečnosti lze předpokládat, že výstavba záměru a rizikové faktory s ní spojené (hluk, 
prašnost) neohrozí zdraví obyvatel v jeho blízkém okolí.  

 
Vlivy na zdraví po zahájení provozu záměru  

 Dle dosavadních zkušeností s obdobnými záměry lze za významnější faktory s možností 
přímého ovlivňování okolního obyvatelstva považovat pouze působení hluku a emisí 
znečišťujících látek z dopravy.  
 Ovlivnění obyvatelstva produkcí technologických odpadních vod je vyloučené, neboť 
veškerá procesní i potenciálně kontaminovaná srážková voda z nejbližších zpevněných ploch, 
bude svedena do tříkomorové nepropustné recyklační jímky a bude zpětně využívána do 
výrobního procesu. Kapacita této jímky je dostatečná i pro zachycení přívalového deště. Po 
dobu přerušení výroby (v zimních měsících) bude přebytečná srážková voda po předčištění 
přepoštěna přepadem do areálové kanalizace. Z uvedených důvodů lze proto vyloučit i 
ovlivnění  půdy a následně podzemní vody resp. nejbližších povrchových toků.   

 Na lokalitě bude potenciálně vznikat odpady obou kategorií tj. ostatní (O) i nebezpečné                   
(N). Jejich předpokládané roční produkované množství však bude zanedbatelné a proto lze 
ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva nakládáním s odpady označit za naprosto 
zanedbatelné.  

Působení hluku   
 Popis zdrojů hluku souvisejících s provozem záměru je uveden v předchozích kapitolách. 
Jedná se o liniové – související doprava (dovoz a odvoz surovin a materiálu určeného 

________________________________________________________________________ 39
Výstavba a provoz  mobilní betonárny Dobříš – Dokumentace dle Přílohy č.4, Zákona č.100/2001 Sb. 
 



___________________________________________________________________________  

k výrobě betonu, odvoz hotové betonové směsi), provoz mechanizace na vlastní ploše 
(nakladač kameniva) a plošné (plášť betonárny, zakrytované dopravníky) zdroje hluku. Vliv 
provozu těchto zdrojů hluku na celkovou hlukovou zátěž území je vyhodnocen v samostatné 
hlukové studii.  

 Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy 
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde 
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového 
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, 
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému. 

 Možné negativní dopady vznikajícího hluku na zdraví obyvatelstva byly vyhodnoceny - 
v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. - formou samostatného posudku. Tento 
posudek – Vlivy na veřejné zdraví - byl zpracován Ing. Monikou Zemancovou v prosinci 
2008 a je uveden v Textové příloze č. 4 této dokumentace.  

 Z výsledků tohoto posudku vyplývá, že samotná  realizace záměru neúnosně nezhorší 
zátěž dotčené populace hlukem a nezvýší tak existující zdravotní rizika.   

 

Emise znečišťujících látek do ovzduší a následné imisní zatížení území 
 Jak již vyplývá z předchozích kapitol i z přiložené rozptylové studie, provozovaný 

záměr nebude významným stacionárním ani plošným zdrojem znečišťování ovzduší. Jediným 
potenciálním rizikem ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva jsou emise ze související 
dopravy. Maximální roční emitované množství znečišťujících látek uvolňované do ovzduší 
z jednotlivých úseků komunikací zatížených dopravou spojenou se záměrem se bude 
pohybovat v jednotkách až desítkách kg za rok. Takové hodnoty se dají vzhledem 
k celkovému množství emisí produkovaných již existujícími významnými liniovými zdroji 
znečišťování ovzduší – rychlostní komunikace R4, silnice II/119, ulice Příbramská - 
považovat za zcela nevýznamné a nezhoršující zdraví obyvatelstva.  

 Přes tuto skutečnost byly – i na základě platné legislativy - případné negativní dopady 
na zdraví obyvatelstva způsobené imisními koncentracemi znečišťujících látek posouzeny 
samostatným posudkem (Vlivy na veřejné zdraví). Tento posudek byl zpracován 
autorizovanou osobou a je uveden v Textové příloze č.4 této dokumentace. Z výsledků tohoto 
posudku vyplývá, že s ohledem na dosahované imisní koncentrace nepovede výstavba ani  
provoz mobilní betonárny ke zvýšení zdravotní rizika.  

 

Narušení faktorů pohody 
 Během výstavby záměru nelze přepokládat narušení faktorů pohody. Jediným 
potenciálním narušení faktorů pohody (byť spíše pocitovým na základě vizuálního vnímání) 
bude příjezd vozidel se stavebním materiálem a odvoz hotových betonových směsí. 
S ohledem na předpokládanou pracovní  dobu (Po - Pá, 7-16) však bude počet obyvatel u 
nichž může dojít k narušení faktoru pohody, relativně malý.   

 

b) Vlivy sociálně ekonomické 
 Realizací záměru nelze předpokládat významné sociálně ekonomické změny (jako 
např. ovlivnění zaměstnanosti místních obyvatel). 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

 Emisní produkce znečišťujících látek z instalovaných zdrojů znečišťování ovzduší 
(prachové filtry zásobníků cementu, související doprava) je uvedena v kapitole B.III. této 
dokumentace. Ročně budou do ovzduší emitovány maximálně desítky kg znečišťujících látek, 
což se na celkové kvalitě ovzduší prakticky neprojeví.  

 Vyhodnocení potenciálních dopadů provozu betonárny na ovzduší a klima bylo 
provedeno formou samostatné rozptylové studie (TESO, duben 2008), která je Textovou 
přílohou č.1 této Dokumentace. Zmíněná rozptylová studie vyhodnotila modelovým  
výpočtem maximální krátkodobé hodinové, osmihodinové, resp. průměrné denní a roční 
koncentrace vybraných znečišťujících látek – oxidu dusičitého (NO2), tuhých znečišťujících 
látek (PM10), oxidu uhelnatého (CO) a benzenu. 

 Nejvyšší krátkodobé koncentrace NO2 dosahují 2,98% imisního limitu, v žádném 
referenčním bodě zájmového území nebude dle zpracované studie překračován krátkodobý 
imisní limit pro oxidy dusíku (200 μg/m3). Příspěvky k ročním průměrným hodnotám 
imisního pozadí jsou zcela bezvýznamné (do 0,15% imisního limitu) a v žádném bodě 
nedosahují imisního limitu 40 μg/m3. 

 Dosahovaná maxima imisních koncentrací (krátkodobých, průměrných) pro jednotlivé 
sledované znečišťující látky jsou uvedeny v následující tabulce:  

Tabulka 15 – Dosahovaná maxima imisních koncentrací  polutantů  

 Imisní koncentrace (µg/m3) 

Ref .bod max. hodin. průměrná roční  denní 8 hod. 

 NO2 NO2 Benzen PM10 PM10 CO 

380 0,78 0,0089 0,00019 0,188 11,57 0,61 
 

Z porovnání výsledků výpočtů imisních koncentrací s platnými limity je zřejmé, že 
realizace záměru nepovede u žádného ze sledovaných kontaminantů k překročení hraničních  
koncentrací stanovených nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování 
kvality ovzduší. Souhrnný přírůstek imisního zatížení území všemi sledovanými polutanty 
spojenými s realizací záměru je nevýznamný a dle odborného posudku nebude představovat 
riziko pro ekosystémy ani zdraví obyvatel žijících ve městě Dobříš.    

 V souvislosti s provozem záměru  nebude docházet ani k uvolňování výrazného 
zápachu.   

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
 Při provozu betonárny bude emitován hluk zejména při provozu související dopravy 
(dovoz surovin, odvoz hotové betonové směsi) a dále vlastním provozem zařízení (transport 
surovin do mísícího zařízení, vlastní proces míšení atd. Zatímco u těchto činností lze 
předpokládat – i s ohledem na odclonění ostatními budovami - hlukové zatížení převážně u 
zdroje hluku tj. v areálu ZS, hluková zátěž vlivem dopravy se projeví i u chráněných objektů 
podél komunikací, po kterých bude realizována.  
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 Ze zpracované hlukové studie (viz Textová příloha č. 2 této Dokumentace) vyplývá, že 
již v současné době jsou chráněné objekty situované podél hlavních komunikací – ulice 
Příbramská, V Lipkách a II/119 (směrem ke komunikaci R4) významně zatěžovány hlukem 
jak v denní tak v noční době. Realizací záměru dojde k dalšímu nepatrnému navýšení – od 0,1 
do 0,4  dB -  této hlukové zátěže. I při zohlednění možné korekce na „starou hlukovou zátěž“, 
která činí + 20 dB(A) k základním hlukovým limitům – 50 dB pro denní dobu, 40 dB pro  
noční dobu mohou být u chráněných objektů podél ulice Příbramské překračovány platné 
limity pro noční dobu. Z uvedeného důvodu jsou v rámci hlukové studie navrhována 
protihluková opatření jak technického (alternativně vybudování protihlukové stěny proti 
výjezdu vozidel z ulice Anenské na Příbramskou nebo výměna všech oken u chráněných 
objektů kde prokazatelně dochází k navýšení hlukové zátěže oproti stavu bez záměru) příp. 
dopravně-organizačního (přesměrování související dopravy na jižní výjezd z areálu ZS) tj. 
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby) charakteru.  

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 Technologické odpadní vody (z mytí zařízení resp. automixů) budou zachytávány 
v tříkomorové recyklační jímce. Zbytky betonu a dalších tuhých nečistot budou 
odsedimentovány a předčištěná voda bude použita zpět ve výrobním procesu. Obdobně bude 
zneškodněna i srážková voda z prostoru zařízení a nejbližšího okolí (cca 400 m2). Kapacita 
recyklační jímky je dostatečná i pro zachycení přívalových srážkových vod.  

 Srážkové vody z ostatních ploch (např. komunikace), které nejsou kontaminovány, 
budou vsakovány na okolních nezpevněných ploch.  Provozem navrhovaného záměru tedy 
nebude za běžného provozu ovlivněna kvalita povrchových ani podzemních vod v zájmové 
oblasti.  

 

D.I.5. Vlivy na půdu 
 Provozem betonárny nebude – s ohledem na její zabezpečení - docházet ke 
znečišťování půdy pod zařízením a ani v jeho blízkém okolí. Vlivem provozu samotné 
betonárny nebude docházet ani k erozi půdy.  

 Potenciálnímu minimálnímu riziku lokálních škod způsobeným nehodou automobilů 
zajišťujících dopravu surovin resp. odvoz hotové betonové směsi (únik ropných látek - 
pohonné hmoty mazadla, kontaminovaný materiál) lze předejít dodržováním technologické 
kázně a bezpečnostních předpisů. Zároveň budou na místě k dispozici prostředky pro 
okamžitou sanaci zasaženého místa.  

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  
 Plocha betonárny bude zpevněna, případné úniky na těchto plochách budou svedeny 
do recyklační jímky, kde budou zneškodněny.  Vlivy na horninové prostředí resp. přírodní 
zdroje lze proto vyloučit.   
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

a) Flóra 
 V rámci areálu ZS Dobříš, kde je záměr navržen, nebyly zaznamenány rostlinné druhy, 
které jsou zařazeny mezi chráněné druhy podle přílohy č.II (seznam zvlášť chráněných druhů 
rostlin a hub), vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

 Ve složení flóry daného posuzovaného areálu převládají ruderalizované a nitrofilní 
druhy rostlin, které nebudou záměrem významně ovlivněny.  

 Na ploše záměru nebyly zaznamenány stromy ani keře, k jejich kácení proto nedojde. 
Nejbližší  stromy jsou situovány u podél západní hranice areálu ZS (cca 20 m od plochy 
záměru), k jejich ovlivnění však nebude docházet. 

b) Fauna 
 Na posuzované ploše nebyly zaznamenány živočišné druhy, trvale zde žijící, které jsou 
zařazeny mezi chráněné druhy podle přílohy č.III (seznam zvláště chráněných druhů 
živočichů), vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.   

 Vzhledem k charakteru areálu a provozovaným činnostem v blízkém okolí, se zde 
vyskytují převážně synantropní druhy živočichů. Zahájením provozu betonárny  nebudou tyto 
druhy významně ovlivněny.  

c) Ekosystémy 
 V areálu ZS, kde je záměr umístěn, se nachází pouze „umělý“ ekosystém areálu ZS,  
který je značně ovlivněn lidskou činností zde provozovanou. Jedná se o ekosystém, kde 
převládají ruderální a synantropní druhy, tj. druhy vázané na činnosti člověka, druhy 
nepůvodní. Tento ekosystém je součástí antropogenně přetvořené krajiny a není předmětem 
ochrany podle příslušných ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. V celkovém hodnocení vlivu plánovaného zařízení na složky 
životního prostředí lze předpokládat, že vliv na stávající ekosystémy identifikované v širším 
okolí záměru bude nulový nebo zanedbatelný.  

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 
 S ohledem na skutečnost, že betonárna bude umístěna v areálu ZS a bude ze tří stran 
obklopena okolními stávajícími budovami o výšce 4 až 10 m, lze předpokládat, že krajinný 
ráz daného území nebude provozem záměru (jehož stavební výška nepřekročí 9 m) plochy 
ovlivněn. Obdobně nebudou výstavbou a provozem záměru ovlivněny ani kulturní a 
architektonické dominanty okolní krajiny ani další významné krajinné prvky současné krajiny 
v širším okolí posuzované lokality jako např. vodní plochy Chotouš  a Jezírko, okolní lesy a 
další.   

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 Realizací záměru nebude úmyslně dotčen žádný jiný soukromý majetek mimo majetku 
oznamovatele a majitele pozemku.  
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 V rámci posuzované lokality se nevyskytují žádné kulturní památky, které by mohly 
být dotčeny realizací plánovaného záměru. Zároveň se v nejbližším  okolí areálu ZS 
nevyskytují památkově chráněné objekty ani technické památky, které by mohly být realizací 
záměru ovlivněny (nejbližší památkově chráněný objekt, zámek Dobříš, je vzdálen minimálně  
500 m).  

 

D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich 
velikosti a významnosti přeshraničních vlivů 
Obecně lze konstatovat, že vyhodnocení významnosti vlivu lze označit za 

nejrizikovější část celého procesu hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Důvodem je 
nejenom  riziko určité subjektivity v hodnocení zpracovatele, ale často i obtížně definovatelné 
podmínky hodnocení významnosti dle velikosti vlivu, které lze totiž z určité části 
charakterizovat velikostí a rozsahem změny v životním prostředí v absolutních nebo 
relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. 

Pro minimalizaci výše uvedených rizik se zpracovatel dokumentace rozhodl pro 
stanovení odhadu významnosti vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí použít 
metodiku vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí zpracovanou v roce 1998 RNDr. 
Bajer a jeho spolupracovníky. 

Následující kritéria a jejich ohodnocení byla navržena v rámci výše zmíněné 
„Metodiky“ a převzata pro hodnocení v předkládané dokumentaci: 

 

1. Velikost vlivu 
významný nepříznivý vliv       - 2 

nepříznivý vliv         - 1 

nevýznamný až nulový vliv         0 

příznivý vliv         +1 

 

Velikost vlivu se zjišťuje v  identifikovaných vlivech, výsledek lze u většiny identifikovaných 
vlivů poměrně přesně vyznačit. 

 

2. Časový rozsah vlivu 
trvalý (časový rozsah vychází z názvu - např. likvidace)    - 3  

dlouhodobý (trvání vlivu po dobu životnosti záměru)    - 2 

krátkodobý (vymezený časový úsek výstavby nebo provozu)   - 1 

 

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusí se časový rozsah vlivu charakterizovat 
(neměníme a teoreticky zlepšujeme dnešní stav). 
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3. Reverzibilita vlivu 
vratný (přibližné obnovení původní kvality)  - 1 

kompenzovatelný (částečné obnovení původní kvality)  - 2 

nevratný (likvidace původní kvality)  - 3 

 

4. Citlivost území 
ano   - 1 

ne     0 

Pozn. Jde-li o území zvláště chráněné dle příslušných právních předpisů. 

 

5. Nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů 
ano   - 1 

ne         0 

 

 Toto kritérium koriguje 
některá zásadní tvrzení u konkrétních vlivů, zejména těch, které jsou odvislé od odborné 
erudice zpracovatelů (jejich „odhad“ z dostupných podkladů) a neopírají se o exaktní 
propočty, studie, sledování (monitoring). 

 

6. Realizovatelná možnost ochrany 
úplná  1 

částečná  0,1 - 0,9 

nemožná  0 

 

Na základě výše uvedených hodnot kritérií jsou vypočteny koeficienty významnosti: 

 

Koeficient významnosti se rovná:  

 - (velikost * časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + nejistoty 
 

• pro velikost vlivu < 0 platí: 

 

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 - možnost ochrany) 

 

• při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 

• při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 
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Hodnocení významnosti vlivu 
• významný nepříznivý vliv:       - 8 až - 11 
• nepříznivý vliv:         - 4 až - 7 
• nevýznamný až nulový vliv:          0 až - 3 
• příznivý vliv:          1 

 

 V souladu s obecnými pravidly metodiky pro posuzování významnosti jednotlivých 
identifikovaných vlivů na životní prostředí je v následujícím textu provedeno zatřídění 
každého identifikovaného vlivu podle navržených kritérií..  

 

D.II.1.Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů 

 Pro zjištění vlivů na veřejné zdraví vč. sociálně ekonomických vlivů  byl v prosinci 
2008 zpracován pro posuzovaný záměr Ing. Monikou Zemancovou odborný posudek – 
Mobilní betonárna Dobříš, Vlivy na veřejné zdraví (viz Textová příloha č.4 této 
Dokumentace). Tento posudek hodnotí  zdravotní rizika spojená se záměrem jako 
zanedbatelná. 

 

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na veřejné zdraví 
 

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 

 

Sociální a ekonomické vlivy 
 V důsledku realizace a provozu navrženého záměru se nepředpokládají negativní 
sociální a ekonomické vlivy.  

 

Kritéria významnosti vlivu – sociální a ekonomické vlivy 
 

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 

 

D.II. 2. Vlivy na ovzduší a klima 

 Výstavba záměru bude spojena s dočasným zvýšením prašnosti při pojezdu nákladních 
vozidel resp. se zvýšením množství emitovaných znečišťujících látek (výfukové zplodiny) 
v ovzduší v areálu ZS resp. na příjezdových komunikacích. Bude se však jednak pouze o 
krátkodobé negativní vlivy bez významnějšího dopadu na kvalitu ovzduší.  
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 Po uvedení záměru do provozu budou zdroji znečišťování ovzduší emise 
znečišťujících látek ze silniční dopravy (dovoz surovin, odvoz hotové betonové směsi) resp. 
z prachových  filtrů (skladovací cementová sila). Potenciální dopady na ovzduší vlivem 
provozu výše uvedených zdrojů znečišťování ovzduší vyhodnotila samostatná rozptylová 
studie (Textová příloha č.1 této Dokumentace).   

Dle výsledků této studie instalace nových zdrojů znečišťování ovzduší vyvolá nárůst 
imisní zátěže území ve srovnání se stavem bez realizace záměru. Výsledné hodnoty imisních 
koncentrací v žádném případě příslušné limity stanovené nařízením vlády č. 615/2006 Sb. 
S ohledem na výše uvedené je vyhodnocení významnosti vlivu na kvalitu ovzduší provedeno 
v následující tabulce:  

Kritéria významnosti vlivu – vliv na kvalitu  ovzduší 
 

Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

nepříznivý dlouhodobý kompenzovatelný Ne ne Částečná 

- 1 - 2 - 2 0 0 0,3 

 

D.II.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

 Vznik nových potenciálních zdrojů hluku je popsán v kapitole B.III.4. Z uvedeného 
popisu je zřejmé, že již v současné době jsou obytné objekty podél stávajících  komunikací 
(Příbramská, V Lipkách, II/119) významně hlukově zatěžovány a může docházet 
k překračování limitních hladin hluku stanovených Nařízením vlády č.148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
Případná realizace záměru může tuto zátěž, byť nevýznamných způsobem, dále zvýšit 
(dominantním zdrojem hluku je doprava). Z uvedeného důvodu jsou navržena příslušná 
protihluková opatření. Vyhodnocení významnosti tohoto vlivu je provedenou v následující 
tabulce:   

Kritéria významnosti vlivu - vliv hluku 
 

Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

Významný 
nepříznivý 

krátkodobý kompenzovatelný ne  ne částečná 

- 2 - 1 - 2 0 0 0,5 

 

D.II.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vlivy na charakter odvodnění oblasti 

Vybudováním zásobníků na kamenivo dojde k mírnému zvýšení podílu zpevněných 
ploch. Přes tuto skutečnost nedojde k významným změnám charakteru odvodnění oblasti.  
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Kritéria významnosti vlivu - vliv na povrchový odtok  a odvodnění oblasti 
 

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 

 

Ovlivnění jakosti povrchové vody 

 Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování 
stavebních materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo 
docházet k úniku závadných látek škodlivých vodám do okolního prostředí. Zaměstnanci 
stavební firmy budou využívat stávající sociální zařízení v areálu ZS.  

 Po zahájení provozu betonárny budou její zaměstnanci využívat vlastní sociální 
zařízení („sociální kontejner“) příp. sociální zařízení v areálu ZS. Splaškové vody ze 
sociálního kontejneru budou shromažďovány v bezodtoké jímce a po jejím naplnění odváženy 
mobilní cisternou ke zneškodnění na nejbližší ČOV. 

Srážkové vody z potenciálně kontaminovaných zpevněných ploch budou svedeny, 
stejně jako vody z mytí zařízení a automixů, do tříkomorové recyklační jímky, předčištěny 
sedimentací a znovu použity ve výrobě. V době odstavení betonárny budou přebytečné 
srážkové vody přepouštěny – po předchozím předčištění - přepadem do areálové kanalizace.  

 Většina areálu ZS včetně plochy záměru je situována ve II. vnějším pásmu zdroje 
povrchové vody - vodní nádrž Chotouš. Dle získaných informací má být – i s ohledem na 
novou legislativu platnou od 1.1.2008 – toto ochranné pásmo zrušeno.  

 

Kritéria významnosti vlivu - vliv na jakost povrchových vod 
 

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 

 

Ovlivnění jakosti podzemní vody 

 Na základě charakteru provozu navrženého záměru a zabezpečení zpevněných ploch 
se nepředpokládá ovlivnění jakosti podzemní vody. Zachycené srážkové vody nebudou 
vypouštěny do podzemních vod.  
 

Kritéria významnosti vlivu - změna kvality podzemních vod  

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 
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D.II.5. Vlivy na půdu 
 S ohledem na umístění záměru uvnitř stávajícího areálu nedoje jeho realizací k záboru 
zemědělského půdního fondu. Záměrem nejsou dotčeny ani pozemky určené k plnění funkcí 
lesa nebo zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona ČNR č. 289/1995 Sb., ve 
znění pozdějších změn (lesní zákon). 

Kritéria významnosti vlivu – zábor ZPF 
Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 

Vlivy na znečištění půdy 
 S ohledem na zjištění uvedená v předchozím hodnocení, zejména v části ovlivnění 
jakosti podzemní vody nebude běžným provozem betonárny  docházet ke znečišťování  
půdy.  

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na znečištění půdy 
Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 

D.II.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 Celý areál ZS Dobříš se nachází v chráněném ložiskovém území (původní těžba 
kamene) společnosti Kamenolomy ČR. Dle svého vyjádření nemá Obvodní báňský úřad 
v Kladně pro umístění betonárny do tohoto území námitek při splnění požadavku vlastníka 
CHLU.  

 Vybudováním záměru a jeho provozem může docházet k nepřímému ovlivnění 
horninového prostředí (vyloučení možnosti těžby) Vlivy na  přírodní zdroje nebyly 
indikovány.   

 
Kritéria významnosti vlivu – vliv na horninové prostředí  

Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

nepříznivý dlouhodobý  vratný  ne  ne částečná 

- 1 - 2 - 1 0 0 0,5 

 

D.II.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na flóru a faunu 
 Důsledkem výstavby a provozu záměru nebude likvidace nebo poškození populací 
vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, neboť takováto společenstva se na 
ploše dotčené záměrem ani v jejím nejbližším okolí nenacházejí.  
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Kritéria významnosti vlivu – likvidace, poškození populací                                                                            
vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů  

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 

 
Kritéria významnosti vlivu - likvidace, poškození stromů a porostů  
dřevin rostoucích mimo les 

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 

 

Vliv na chráněné části přírody 
 Žádné stávající zvláště chráněné území ani jeho ochranné pásmo se nenachází 
v takové blízkosti posuzované stavby, aby mohlo dojít k jeho prokazatelnému ovlivnění 
výstavbou nebo provozem záměru. Nejbližším prvkem ÚSES je lokální biokoridor podél 
Kotenčického potoka resp. vodní nádrže Chotouš procházející minimálně 250 m 
jihovýchodně a východně od areálu ZS a vlivem provozu záměru nebude ovlivněn.  Hranice 
nejbližšího ochranného pásma (lesa) je situována cca 50 m jihovýchodně od hranice areálu 
ZS.  

  Nejbližší evropsky významná lokalita (EVL) – Dobříšský park - kód CZ 0213015, 
která spadá do soustavy NATURA 2000, se  nachází ve vzdálenosti cca 430 m východně od 
areálu ZS Dobříš a provoz záměru ji neovlivní.   

Kritéria významnosti vlivu – vliv na chráněné části přírody 
Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 
 

D.II.8. Vlivy na krajinu 

Vlivy na krajinný ráz 
 S ohledem na umístění betonárny uvnitř stávajícího areálu ZS, kde ji obklopuje 
několik stavebních objektů, lze její vliv na krajinný ráz (i s ohledem na stavební výšku do      
9 m) označit za zanedbatelný.  
Kritéria významnosti vlivu - vlivy na krajinný ráz 

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 
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Vliv na dopravu 
 Vlivem provozu záměru dojde ke zvýšení  intenzit dopravy na souvisejících 
komunikacích (Anenská, Příbramská, V lipkách a II/119. N (denně max. 10 osobních a 62  
nákladních vozidel navážejících materiál k výrobě betonu resp. odvážející hotový výrobek).   
Kritéria významnosti vlivu - vliv na dopravu 

Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

nepříznivý dlouhodobý kompenzovatelný ne ne Částečná 

- 1 - 2 - 2 0 0 0,3 

 

Vliv na estetické kvality území 

Výstavba a provoz betonárny neovlivní estetickou kvalitu území.  
Kritéria významnosti vlivu - vliv na estetické kvality území 

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 

 

Vliv na rekreační využití krajiny 

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na obecné rekreační využití krajiny.  
Kritéria významnosti vlivu - vlivy na rekreační využití území 

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 
 

D.II.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

 Realizace záměru nebude mít za běžného provozu negativní vliv na hmotný majetek 
ani na kulturní památky (s ohledem na její dostatečnou vzdálenost). Rovněž nelze 
předpokládat vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy (přetrvávající zvyky a kulturní 
tradice). 

 Při realizaci stavby nehrozí poškození ani ztráta geologických či paleontologických 
památek. 

  
Kritéria významnosti vlivu - vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  

Velikost 

nevýznamný až nulový 

0 

  

________________________________________________________________________ 51
Výstavba a provoz  mobilní betonárny Dobříš – Dokumentace dle Přílohy č.4, Zákona č.100/2001 Sb. 
 



___________________________________________________________________________  

D.II.10 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů – celkové 
vyhodnocení 

 Hodnocení významnosti jednotlivých vlivů, které bylo v rámci hodnocení záměru 
provedeno na závěr jednotlivých kapitol, je shrnuto v následující tabulce. 

 
Tabulka 22 - Sumarizační hodnocení významnosti vlivů 
 

 
Vliv 

Koeficient významnosti 
vlivu 

Koeficient významnosti 
výsledný 

Hodnocení  
významnosti  

vlivu 
vlivy na veřejné zdraví 0 0 nevýznamný až nulový
změny v kvalitě ovzduší - 4 - 2,4 nevýznamný až nulový
vliv hluku - 4 - 2,4 nevýznamný až nulový
vliv na povrchový odtok 
a odvodnění oblasti 

0 0 nevýznamný až nulový

změna kvality 
povrchových vod 

0 0 nevýznamný až nulový

změna kvality 
podzemních vod 

0 0 nevýznamný až nulový

zábor ZPF 0 0 nevýznamný až nulový
vlivy na znečištění půdy 0 0 nevýznamný až nulový
vliv na chráněné části 
přírody 

0 0 nevýznamný až nulový

vliv na horninové 
prostředí a nerostné 
zdroje 

-3 -1,5 nevýznamný až nulový

likvidace, poškození 
populací vzácných a 
zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů  

0 0 nevýznamný až nulový

likvidace, poškození 
stromů a porostů dřevin 
rostoucích mimo les 

0 0 nevýznamný až nulový

vlivy na krajinný ráz 0 0 nevýznamný až nulový
vliv na dopravu -4 -2,8 nevýznamný až nulový
vliv na estetické kvality 
území 

0 0 nevýznamný až nulový

vlivy na rekreační využití 
území 

0 0 nevýznamný až nulový

vlivy na budovy 
v případě havárie 

0 0 nevýznamný až nulový

 

 Na základě výše provedeného vyhodnocení významnosti vlivů záměru na jednotlivé 
složky životního prostředí lze konstatovat, že realizace plánovaného záměru za předpokladu 
dodržení navržených preventivních příp. eliminačních opatření neznamená z hlediska 
identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý resp. nepříznivý vliv.  

Navržený záměr pouze představuje mírně nepříznivý vliv (podle Metodiky hodnocení 
však jako nevýznamný až nulový) z hlediska vlivu na ovzduší resp. hluku (hodnota – 2,4). 
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Obdobně mírně nepříznivý vliv (hodnota – 2,8) má i doprava související se záměrem resp. 
resp. potenciální dopad na horninové prostředí a nerostné zdroje ((hodnota – 1,5).    

Na základě vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí byla 
v dokumentaci hodnocení vlivu záměru navržena některá ochranná opatření, která snižují 
významnost těchto vlivů. Tato opatření budou respektována v dalších stupních projektové 
dokumentace.  

 Na základě provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti 
jednotlivých identifikovaných vlivů je záměr realizovatelný a při respektování doporučených 
opatření nebude znamenat významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.  
  
Možnost přeshraničních vlivů se nepředpokládá. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 

 Instalovaná technologie nepředstavuje za běžného provozu významná environmentální 
rizika. Případná potenciální rizika pro životní prostředí budou spojena výhradně se závadami 
v rámci používané technologie.   

 Pro zjištění závad  při procesu přípravy betonové směsi bude k dispozici velín 
s řídícím pultem systému.V případě zjištění či úniku procesní vody bude tato zachycena 
v recyklační jímce a předčištěna sedimentací, čímž bude environmentální riziko 
minimalizováno.  

 Potenciálním rizikem znečištění půdy příp. podzemní vody je únik provozních kapalin 
(palivo, motorové a převodové oleje) ze související dopravy (dovoz surovin,  odvoz betonové 
směsi).V případě zjištění úniku výše uvedených kontaminantů mimo zpevněné plochy budou 
ihned zahájeny sanační práce – kontaminovaná zemina se odtěží, naloží na dopravní 
prostředek včetně části rostlé zeminy v takovém rozsahu, jaký si vyžádá možná kontaminace 
okolního terénu. Následně se zajistí kontrolní monitoring zasažené oblasti. 

Při provozu betonárny  mohou dále vzniknout následující havarijní stavy: 
•  přeplnění kapacity recyklační jímky a následný přetok nedostatečně předčištěné 

vody do areálové kanalizace (při déle trvajících vydatných dešťových srážkách) 
• porucha prachových filtrů na skladových silech cementu  

  

 Možnému vzniku některého z výše uvedených stavů bude předcházeno pravidelnou 
kontrolou technického stavu zařízení a sledováním množství vody v recyklační jímce. 
Kontrolu zařízení (vzhledem k charakteru provozu) bude provádět jeho obsluha vždy před 
zahájením příp. po ukončení denního provozu.   

 Pro provoz betonárny bude zpracován provozní a havarijní řád, který popíše veškeré 
havarijní stavy, při nichž by mohlo dojít k dopadům do jednotlivých složek ŽP. Zároveň 
vyspecifikuje preventivní (jak těmto stavům předcházet) resp. nápravná (v případě, že by se 
tento stav přesto vyskytl) opatření.  

 

Postup při vzniku havarijního stavu  
 V případě zjištění havarijního stavu (havárie) bude obsluha zařízení postupovat podle 
následujících bodů  
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• bezprostřední odstranění příčin havárie 
• hlášení havárie 
• odstraňování následků havárie  
• vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování 

následků havárie  

 

Podrobnější popis jednotlivých kroků bude uveden v havarijním řádu.  

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

 K prevenci resp. k minimalizaci možného ohrožení jednotlivých složek životního 
prostředí v průběhu výstavby a provozu dekontaminační plochy jsou navrženy následující 
podmínky:  

a) v období přípravy stavby 

Provozní dokumentace 

• zpracovat provozní řád zařízení  

• zpracovat Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod (havarijní plán), 
popisující všechna potenciální rizika a způsob jejich případného odstranění   

 

Ochrana před hlukem  

• provést měření stávající hladiny hluku u nejbližších chráněných objektů (ref. body 1 – 
3) podél ulic Příbramská a V lipkách s cílem vyhodnocení stávajícího stavu  

• v případě překročení platných limitu posoudit alternativy vedení příjezdové 
komunikace k záměru přes jižní vjezd do areálu ZS resp. stanovit počet objektů, u 
kterých bude nutno navrhnout protihluková opatření (výměna oken příp. protihluková 
stěna) 

 

b) v průběhu výstavby 

Ochrana ovzduší 

• Pro minimalizaci výskytu sekundární prašnosti maximálně omezit zásoby sypkých 
stavebních materiálů a zajistit kropení a čištění komunikací 

Ochrana vod 

• Zajistit očistu manipulačních vozidel opouštějících stavbu areálu 

• Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy s následným znečišťováním 
komunikací.  

• Zajistit, aby pohyb stavebních mechanismů resp. skladování stavebních materiálů a 
odpadů byl v souladu se stávajícími předpisy ( předcházení k úniku  látek závadných 
vodám do okolního prostředí). 
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Nakládání s odpady 

• Odpady vznikající při výstavbě budou zneškodňovány firmami provádějící stavební  
práce, přičemž prioritním požadavkem bude jejich zpětná recyklace.  

• Původce odpadů zpracuje přehled množství a kategorií odpadů vzniklých v průběhu 
realizace záměru vč. způsobu jejich odstranění, tak aby jej provozovatel zařízení 
mohl předložit ke kolaudačnímu řízení  

• Dodavatelé stavebních prací zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů. 
V případě zjištění úniku ropných látek na nezpevněné plochy, okamžitě zajistí 
odtěžbu kontaminované zeminy a její uložení  do nepropustných nádob (kontejneru).  

• Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách 
v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství. 

• Dotčenému orgánu státní správy bude předložena ke schválení žádost o nakládání 
s nebezpečnými odpady o druhy odpadů, jejichž výskyt se v průběhu provozu 
betonárny  bude vyskytovat. 

Ochrana před hlukem  

• V souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění budou stavební práce 
prováděny pouze v období mezi 7 hodinou ranní a 21 hodinou večerní při současném 
omezení provozu nejhlučnějších stavebních mechanismů na max. 10 a půl hod za den. 

• Hluk ze staveniště bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu strojů a 
mechanizace. 

 

c) v období provozu 
Ochrana ovzduší 

• emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší uvolňované v průběhu manipulace se 
vstupními materiály (zejména kamenivem) lze omezit pravidelným skrápěním vodou 
(snížení prašnosti).  

•  bude pravidelně kontrolována účinnost prachových filtrů formou měření emisí 
znečišťujících látek (střední zdroj znečišťování ovzduší), v případě snížení účinnosti 
bude provedena jejich výměna   

  

Ochrana povrchových a podzemních vod 

• výroba betonu bude realizována v zařízení umístěném na zpevněné a izolované ploše 
oddrenážované do recyklační jímky, proto bude riziko úniků látek do okolního 
prostředí minimalizováno 

• pravidelně bude kontrolováno množství vod v recyklační  jímce (ochrana proti 
přeplnění) 

• budou prováděny pravidelné zkoušky těsnosti recyklační jímky v souladu 
s doporučeními platných ČSN.  
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Ochrana půdy 

• v případě havárie nákladního vozidla převážejícího suroviny nebo hotový výrobek   
budou případné úniky provozních médií okamžitě zneškodněny příslušnými způsoby, 
bude zabráněno znečištění půdy a podzemní vody, případně bude provedena sanace 
místa. 

 

Ochrana přírody 

•  betonárna s ohledem na své umístění uvnitř areálu ZS nenaruší ani jinak významně 
negativně neovlivní přírodu. Přesto je však nutné dodržovat určité zásady, jejichž 
dodržování přispěje k minimalizaci vlivů na okolní prostředí – důsledně dodržovat 
dopravu po sjednaných komunikacích, parkovat na vymezených plochách, 
manipulovat s odpady na k tomu vymezených místech, provádět pravidelnou údržbu 
zařízení (mytí apod.) s cílem zamezit odstraňovat prachové částice a tím 
minimalizovat sekundární prašnost  

 

Nakládání s odpady 

• technologie nepředpokládá vznik významného množství odpadů, nicméně při jejich 
případném vzniku s nimi bude nakládáno v  souladu se  zákonem   č.185/2001 Sb., O 
odpadech, v platném znění a na něj navazujících  právních předpisů.  

• sedimentované nerozpustné látky (zbytky betonové směsi, kamenivo) v recyklační 
jímce budou maximálně zpětně používány ve výrobním procesu  

 

Ochrana před hlukem  

• Provést měření hlukové zátěže u nejbližších chráněných objektů podél ulice 
Příbramská a V lipkách (ref. body 1 až 3), v případě prokazatelného zvýšení oproti 
stávajícímu stavu realizovat protihluková opatření  

 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů 
Prognózy dalšího vývoje a vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí byly provedeny 

na základě stávajících platné legislativy ŽP, zpráv o dosavadní prozkoumanosti území, 
použitém softwarovém vybavení, dosavadních praktických zkušeností zpracovatele 
dokumentace a na základě odborné literatury, jejíž přehled je uveden v následujícím textu. 

 Pro větší přehlednost jsou použité metody, prameny a zdroje informací rozděleny 
podle jednotlivých složek ŽP a okruhů problematiky. 

a) E.I.A. obecně 

• Zákon ČNR č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu staveb, činností  technologií na ŽP ve 
znění pozdějších novel  

• Mobilní betonárna Dobříš, Oznámení dle přílohy č.3 zák. 100/2001, duben 2008  
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b) Voda 

• Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách  vč. pozdějších novel 

• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod ve znění pozdějších novel 

 

c) Půda  

• NĚMEČEK , J. a kol.: Komplexní průzkum půd ČSSR, Praha 1967 

• Zákon ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ve znění 
pozdějších změn) 

 

d) Geologie, hydrogeologie, znečištění území 

• Geofond – databáze průzkumných prací provedených v širším území  

 

e) Ovzduší 

• Zákon ČNR č.86/2002  Sb. O ochraně ovzduší v platném znění 

• Nařízení vlády ČR č. 597/2006 Sb. stanovující imisní limity znečišťujících látek 
v ovzduší v platném znění 

• Výpočtový program SYMOS´97 verze 2006 umožňující zhodnotit předpokládané 
imisní zatížení vlivem liniových zdrojů znečištění ovzduší  

 

f) Hluk 

• Nařízení vlády č. 148/2006  Sb. v platném znění  
 

g ) Fauna, flóra, ekosystémy 

• Rekognoskační průzkum lokality a jejího okolí. DEKONTA a.s, září až říjen  2008 
 
h) Odpady 

• Zákon o odpadech č.185 /2001 Sb. v platném znění    

• Vyhlášky MŽP č. 381-383/2001  Sb. v platném znění   
 

i) Krajina, krajinný ráz  

• FORMAN, T.T. - GODRON,M.: Krajinná ekologie. Academia Praha 1993 
 

j) Archeologické a architektonické památky 

• SOCHA, E.: Kulturní a historické památky Čech. Academia Praha,1985  

k) Územně plánovací dokumentace   

• ÚPD města Dobříš  
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování dokumentace 

 V rámci zpracování dokumentace bylo využito podkladů a údajů známých ke dni 
zpracování. V průběhu zpracování této dokumentace byl k dispozici dostatek materiálů, ze 
kterých zpracovatelé vycházeli, a tudíž nebyly při zpracování identifikovány významnější 
nedostatky ve znalostech.  

 Nejistoty spočívající v absenci dat o stávající imisní situaci v území dotčeném 
záměrem nejsou z hlediska ochrany zdraví obyvatelstva významné.  

Mobilní betonárna bude umístěna uvnitř areálu ZS, vizuálně odcloněna od nejbližších 
obytných objektů okolními budovami.  Z   hlediska očekávaných dopadů na kvalitu ovzduší a 
úroveň hlukové zátěže nebude posuzována technologie dominantním zdrojem emisí 
znečišťujících látek a hluku. Přesto, i s ohledem na připomínky dotčených orgánů státní 
správy  v předchozím stupni posuzování resp. provozu související dopravy, která částečně 
ovlivní hlukovou a imisní situaci v širším okolí záměru, se zpracovatel rozhodl zpracovat 
všechny  podpůrné studie – hlukovou, rozptylovou studii i studii zdravotních rizik.  

 Naopak vzhledem k tomu, že navrhovaný záměr bude umístěn ve stávajícím areálu ZS 
Dobříš (mezi stávající stavební objekty) a nedojde k významným úpravám povrchu ani okolí, 
nepovažoval zpracovatel oznámení za nezbytné provádět detailní posouzení vlivu na krajinný 
ráz.  

 Závěrem je možné konstatovat, že nedostatky a neurčitosti, které se vyskytly 
v průběhu zpracování  této dokumentace nebyly natolik závažné, aby výrazně přispěly ke 
snížení její vypovídací schopnosti. 

 

 

ČÁST E  - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 Záměr „Mobilní betonárna Dobříš“ je řešen jako jednovariantní. Jiné místní varianty 
ať už z hlediska umístění nebo kapacity nebyly posuzovány.    

 Jediné srovnání, které přichází v úvahu, je porovnání důsledků navrhovaného řešení s 
„nulovou variantou“, tzn. ponechání současné situace beze změn. S ohledem na 
předpokládané budoucí požadavky na dodávku stavebních hmot v tomto regionu by 
nerealizace záměru vyvolala potřebu dovozu betonu ze vzdálenějších lokalit (zvýšení 
celkového množství emisí z dopravy) příp. navýšení kapacity již několik let provozované 
betonárny v Dobříši situované v centru města. Takové navýšení by sebou přineslo i zvýšené 
nároky na dovoz surovin i odvoz hotových výrobků a tím i zvýšení frekvence těžké nákladní 
dopravy a tím i zvýšení imisní a hlukové zátěže v centru.  

 Provoz nové betonárny splňující všechny současné požadavky ochrany životního 
prostředí z hlediska ochrany ekosystémů i veřejného zdraví, sníží, resp. vyloučí riziko havárií 
s možnými environmentálními a zdravotními dopady.   
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ČÁST F    -  ZÁVĚR 

 Na základě posouzení potenciálních dopadů navrhovaného záměru – výstavby a 
provozu mobilní betonárny  v areálu Zemědělské společnosti Dobříš - na složky životního 
prostředí a zdraví obyvatel je možné učinit následující závěry: 

• Podstatou záměru je provoz moderní mobilní betonárny umístěné mimo 
obytnou zónu města Dobříš.   

• Plánovaná kapacita betonárny je maximálně 112000 tun hotové betonové směsi 
za rok,  

• Betonárna bude provozována cca 9 měsíců v roce (celkem 198 dní) 

• Betonárna nebude představovat významný zdroj znečištění ovzduší a její 
provoz neovlivní kvalitu ovzduší v dané oblasti.  

• Betonárna  nebude dominantním zdrojem hluku v dané oblasti. 

• S ohledem na své zabezpečení bude vyloučen únik potenciálně 
kontaminovaných srážkových vod do povrchových resp. podzemních vod  

• Záměr nebude zdrojem nadměrného zápachu 

• Přeshraniční vlivy dekontaminační plochy se neprojeví.  

• Provoz betonárny nepředstavuje zdravotní rizika pro okolní obyvatele   

 

 Veškeré zásadní informace týkající se záměru vybudování a provozu mobilní 
betonárny  jsou uvedeny v této dokumentaci.  

  Vliv výstavby a provozu betonárny na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví 
obyvatel bude omezen na přípustnou úroveň. Z uvedeného důvodu zpracovatelé dokumentace 
konstatují, že uvedený záměr – „Výstavba a provoz mobilní betonárny Dobříš“ provozované 
společností STAVA  nebude představovat významná environmentální a zdravotní rizika a lze 
jej proto 

 

     doporučit k realizaci.  
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 
 Plánovaná mobilní betonárna Stetter M1-TZ bude sloužit k výrobě hotových 
betonových směsí pro dobříšský region. Bude  umístěna do jedné ze schválených 
průmyslových zón města Dobříš, do  stávajícího areálu Zemědělské společnosti Dobříš, a.s.  
  
 Betonárna bude provozována cca 198 dní v roce, od pondělí do pátku, v průměru           
6,5 hodiny denně, zbytek pracovní doby budou probíhat čistící práce. Plánovaná roční výrobní 
kapacita činí cca 112 000 tun hotové betonové směsi. 
  
 Z hlediska možných dopadů se nebude jednat o výrazný zdroj znečištění životního 
prostředí resp. ohrožení zdraví obyvatelstva. 
 
  Hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší bude automobilová doprava. 
Denně se bude jednat o cca šedesát nákladních vozidel zajišťující dovoz vstupních surovin a 
odvoz hotové betonové směsi. Dalšími zdroji znečišťování ovzduší budou filtry na 
cementových silech a dále manipulace se vstupními surovinami (nakládka, transport do 
mísícího zařízení, vážení). Pro posouzení možných dopadů na kvalitu ovzduší byla 
zpracována samostatná rozptylová studie, která prokázala, že ani kumulativním působením 
všech zdrojů znečišťování ovzduší nebude docházet k překračování limitních koncentrací 
znečišťujících látek stanovených platnou legislativou.  
  

Provoz betonárny  nebude mít – s ohledem na navržené technické řešení - významný 
vliv na nakládání s  vodami.  
 Technologické odpadní vody (z mytí zařízení resp. autodomíchávačů) budou svedeny 
do tříkomorové recyklační jímky, kde budou zbaveny sedimentací tuhých nerozpustných látek 
a následně použity zpět do výrobního procesu. Obdobným způsobem bude nakládáno se 
srážkovými vodami ze zpevněných ploch v okolí betonárny a recyklační jímky (cca 400 m2).  

 Srážkové vody z prostoru skládek kameniva budou odkanalizovány přímo do areálové 
kanalizace, ze zbývajících ploch (např. komunikace) budou vsakovány do okolí.  
     V době odstávky zařízení (v zimních měsících) budou případné přebytečné srážkové vody 
po předčištění v recyklační jímce vypouštěny přepadem do areálové vodoteče.  

      Splaškové odpadní vody ze sociálního kontejneru (WC, sprcha) budou shromaždovány 
v bezodtoké jímce. Při jejím naplnění budou odváženy mobilní cisternou ke zneškodnění na 
nejbližší ČOV.  
 Vlastním provozem betonárny nebude docházet k nadměrné produkci pevných 
odpadů, ať už v kategorii nebezpečné nebo ostatní. Zbytky betonových směsí ze zařízení 
resp. z mytí autodomíchávačů budou zachytávány v recyklační jímce a v maximální možné 
míře použity zpět do výrobního procesu. Komunální odpad bude s ohledem na nízký počet 
občanů produkován v minimálním množství. Případné obaly ze vstupních surovin (papírové, 
plastové) resp. zbývající neupotřebitelné odpady z vlastní výroby bude zneškodňovány 
autorizovanými firmami.  
 

Nejvýznamnějšími zdroji hluku bude navazující automobilová doprava zajišťující 
dovoz vstupních surovin a odvoz hotové betonové směsi. Ke stacionárním zdrojům hluku 
bude patřit pneumatická doprava cementu, manipulace s kamenivem a vlastní míchací proces 
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včetně dávkování do autodomíchávačů.  Pro posouzení možných dopadů na hlukovou zátěž 
území zejména obytných objektů podél stávajících komunikací byla zpracována samostatná 
hluková studie. Tato studie prokázala, že již v současné době jsou obytné objekty podél 
hlavních komunikací významně hlukově zatěžovány. Vlivem realizace záměru se tento stav 
nepatrně zhorší, nárůsty hlukové zátěže u chráněných objektů však nepřekročí 0,3 dB, což je 
hodnota pod hranicí přesnosti výpočtového modelu i pod prahem vnímavosti lidského ucha. 
Přesto je doporučeno realizovat alternativní protihluková opatření (např. instalace 
protihlukové stěny naproti výjezdu z ulice Anenské na Příbramskou, výměna stávajících oken 
u obytných objektů u nichž je případný nárůst hlukové zátěže prokazatelně způsoben 
dopravou související se záměrem příp. umožnění vjezdů a výjezdů související dopravy jižním 
výjezdem z areálu ZS).   
 
 Z hlediska pravděpodobných vlivů na veřejné zdraví se neočekává výrazné zvýšení 
zdravotních rizik pro obyvatele v rámci dané lokality ani v širším okolí plánovaného záměru.   
   
 Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy, nebudou jím ani dotčeny 
pozemky určené k plnění funkcí lesa. Nebude jím narušen významně ani krajinný ráz.  
 
 Záměr negativně neovlivní ani faunu a floru a ekosystémy. Nebudou dotčeny 
chráněné druhy rostlin a živočichů, prvky územního systému ekologické stability resp. 
významné krajinné prvky. 
  

Provoz technologie a zabezpečovacích prvků bude pravidelně kontrolován v souladu               
s požadavky složkové legislativy (ochrana vod, ochrana ovzduší, požární ochrana, bezpečnost 
a hygiena práce). 
 
 Lze tedy souhrnně konstatovat, že z hlediska ovlivnění životního prostředí resp. 
veřejného zdraví nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by jednoznačně bránily 
realizaci posuzované stavby.  
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ČÁST H   - PŘÍLOHY 
Mapové přílohy 

1. Situace zájmového území  

2. Nejbližší EVL (systém NATURA 2000) 

3. Mapa platného územního plánu města Dobříš  

4. Katastrální mapa areálu ZS Dobříš s vyznačenou plochou záměru  
 

Textové přílohy  
1. Rozptylová studie 

2. Hluková studie  

3. Studie hodnocení zdravotních rizik 

4. Vyjádření stavebního úřadu Dobříš z hlediska souladu se schválenou ÚPD  

5. Stanovisko orgánu ochrany přírody  dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.  
 
Ostatní přílohy  
1. Umístění zařízení betonárny  – půdorys  
2. Zařízení betonárny – boční pohled 
3. Stavební konstrukce recyklační jímky  
4. Prohlášení o kvalitě prachových filtrů  
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